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Últim pis en venda al centre!

Ara amb un 5 % de descompte!
Últim pis de 106 m2, amb 3 dormitoris, 2 banys i terrassa de 12 m2. 
Tot amb els millors acabats! Demana la teva cita i vine a veure’l!

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros
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pocs dies que el servei d'Urgències 

ja sospitava d'algun cas –a Catalu-nya el primer infectat es con�irmava 
el 3 de març–, però que havia estat 

derivat a l'Hospital Clínic –que dis-

posava d'habitacions de pressió 

negativa utilitzades per aïllaments 

especials, que en un primer mo-

ment es considerava que eren ne-

cessàries per als malalts Covid–. 

L'expansió del coronavirus en pocs 

dies, però, va fer que tots els centres 

sanitaris s'haguessin de fer càrrec d'una malaltia �ins llavors desco-
neguda, de manera que la primera 

onada va ser la més caòtica, amb 

protocols que canviaven constant-

ment, poc coneixement del virus i 

com  tractar-lo, i manca de recur-

sos als centres sanitaris, tant per a 

l'atenció mèdica –respiradors– com 

per a la protecció dels professionals 

-mascaretes, bates, guants–.

Tot plegat, però, va desplegar 

una onada de solidaritat als ma-

teixos centres i també entre la 

ciutadania, que aquell cap de set-mana era con�inada a les seves 
llars, des d'on molts van produir 

materials per als centres sanitaris. 

El pic de la primera onada va ser molt ràpid; a �inals de març l'Hos-
pital ja lamentava morts diàries i 

el nombre d'ingressats no parava 

de créixer, amb més de 170 a prin-

cipis d'abril. El centre va haver de 

suspendre operacions quirúrgiques 

i visites externes, així com va tras-

lladar serveis –els ingressos de sa-

lut mental, a Sant Boi; l'àrea mater-

noinfantil, a la Clínica del Carme de 

La Mútua, i els malalts més lleus de 

Covid, a l'Hotel B&B del Ramassar.

Temps de restriccions Les crides al con�inament van ser 
immediates. Les escoles van tancar 

aquell mateix divendres i, de fet, en 

poques setmanes, veient que s'es-

tava saturant el sistema sanitari, el 

govern de l'Estat –que centralitza-va la gestió– va decretar el con�ina-ment total �ins a �inals d'abril, quan 
va començar un pla de desescalada 

i la que llavors el Govern anomena-

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

El dia que ho 
va canviar tot
L'11 de març de 2020 l'Hospital de Granollers 
ingressava el primer pacient positiu en Covid

Primera onada, pic pandèmic con-�inament, mascareta, EPI, distància 
social, risc de contagi… és el voca-

bulari instal·lat a la nostra societat, 

malgrat que fa només un any ens 

hagués semblat impossible aques-

ta situació. Justament, avui, 11 de 

març, fa un any que l'Hospital de 

Granollers ingressava el primer malalt que una PCR havia con�irmat 
que era positiu de Covid-19. Feia 

138
SÓN LES PERSONES DE GRANOLLERS 
QUE HAN MORT AQUEST ANY 
com a conseqüència de la Covid-19, 

segons les dades recollides pel Servei 

de Salut de la Generalitat. Si s'amplia 

la mirada a la conurbació, s'hi sumen 

35 defuncions més a les Franqueses 

i 30 de Canovelles. En el conjunt del 

Vallès Oriental hi havia fi ns dimecres 
989 morts, dels quals 244 s'han 

produït a l'Hospital de Granollers. 

La primera onada va ser sobretot 

violenta a les residències de gent 

gran, de manera que pràcticament 

la meitat de les defuncions de la 

comarca han estat de residents (481).

5.148
A GRANOLLERS EN UN ANY S'HAN
CONFIRMAT PER PROVA PCR O TEST 
d'antígens aquestes més de 5.000 

persones; a les Franqueses, 1.449, i 

a Canovelles, 1.708. Al conjunt del 

Vallès Oriental s'han comptabilitzat 

27.883 positius.

va nova normalitat. Des de llavors, 

les restriccions de mobilitat i con-

tactes han estat constants, amb ma-

jor o menor mesura. A l'estiu, quan 

suposadament el risc de rebrot era 

menor, Granollers va patir un pic 

en aquestes xifres, de manera que, a �inals d'agost, va ser un dels pri-
mers municipis del país a convocar 

un test massiu per detectar asimp-

tomàtics, i va suspendre la progra-

mació cultural que tenia prevista 

per substituir la suspesa festa ma-

jor.  De fet, la cultura, la restauració 

i l'esport han estat alguns dels sec-

tors que més han patit les restricci-

ons, que, malgrat la vacuna, sembla 

que encara van per llarg. ❉ M.E.
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Les vivències 
a Urgències, la 
porta d’entrada 
del coronavirus
El cap d'Urgències i la cap d'infermeria
del servei, Marco Bustamante i Eva Sánchez, 
recorden la situació al març d'ara fa un any

HOTELS, APARTAMENTS, VOLS... VACANCES, AL MILLOR PREU!

El Servei d'Urgències ha estat clau 

aquest any en la detecció dels ma-

lalts de coronavirus i, de fet, ha estat 

la porta d'entrada dels pacients que 

s'han hagut d'hospitalitzar. El cap 

d'Urgències i la cap d'infermeria 

del servei, Marco Bustamante i Eva 

Sánchez, han recordat les experièn-

cies viscudes des que el 8 de març 

va arribar un pacient que el dilluns 

9 es diagnosticava com a malalt Covid, tot i que �ins l'11 no es con-�irmava. "Només ens deixaven fer 

PCR si havies tornat de la Xina o 

el nord d’Itàlia, o si eres contacte 

directe d’un pacient amb la Covid 

con�irmada. Aquest pacient no 
complia els requisits, no havia 
sortit de Catalunya, havia estat 

en contacte amb una persona 

que havia estat al nord d’Itàlia, 
però que estava sana, i encara no 
estava clar que els asimptomàtics 
contagiaven. Vam aconseguir que 
ens fessin la prova i va resultar 

positiu. A partir d'aquella setma-
na vam demanar PCR a totes les 

pneumònies", relata Bustamante.De fet, �ins llavors poc es pensa-
ven que tindrien tants casos greus 

al centre. De fet, al febrer l'Hospital 

ja disposava d'un protocol per si ar-

ribava algun pacient de Wuhan amb 

símptomes respiratoris. "Ho vam 

Sánchez, que indica com els admi-

nistratius, en el primer contacte, 

utilitzaven el mateix protocol d'aï-

llament que es tenia fet per l'ebola. 

Des d'aquell primer malalt, en 

una setmana es van començar a 

multiplicar els casos. "Es va decidir 

un canvi en el circuit d’atenció 

dels malalts, una part de la zona 

d’observació es va convertir en la 

zona Covid, ja que tots els espais 
són individuals i es pot tancar la 

porta", relata Bustamante. De fet, 

Sánchez recorda que la Covid va 

accelerar la instal·lació de portes a 

Urgències, enlloc de cortines.A planta es van plani�icar habi-
tacions que es destinaven als que 

necessitaven ingressos. Es van fer 

protocols de maneig, d’ús d’equips 

de protecció i es va insistir en la ma-

nera de col·locació i retirada dels 

EPI. Als boxs destinats per l'aten-

ció del pacient Covid es van col·lo-

car tot el material necessari. "Molt 

aviat ens vam adonar que tot era 
insu�icient, tant el material com 
el nombre de boxs", recorda el cap 

d'Urgències, i afegeix: " Les reuni-
ons de gestió de llits de cada matí 

es van convertir en un comitè de 

crisi". De fet, la manca d'espai va 

ser ser la principal preocupació, ja 

que pel que fa al personal, tothom 

s'hi va abocar. "Es va viure un mo-

PAQUI LÓPEZ I EVA SÁNCHEZ  A les escales de l'edifici de consultes externes

HOSPITAL

MARCO BUSTAMANTE

fer com fa anys amb l'ebola, però 
pensàvem que seria com llavors, 
que va ser preventiu i no vam ar-
ribar a tenir cap cas", apunta Sán-

chez, qui recorda també que, a me-

sura que s'anava coneixent més la 

malaltia, els protocols canviaven so-

vint –"a vegades, dos cops el ma-
teix dia. I canviar un protocol no 
és només un canvi en un paper, 

cal difondre-ho i donar explicaci-
ons a tota l'organització", detalla–. 

De fet, tant els del Ministeri com els 

de CatSalut es modi�icaven "amb 

freqüència", diu Bustamante. 

Però la primera mostra externa 

a l'Hospital de l'existència del coro-

navirus va ser un cartell a Urgènci-

es en què es demanava que si algú 

provenia de Wuhan ho fes saber al 

mostrador. "Aquell cartell anava 
afegint noms de ciutats xineses 

cada cop més di�ícils de pronun-
ciar, amb l'ajuda d'un metge que 
sabia parlar mandarí", apunta 

"A la primera onada es 

va viure un moviment de

 solidaritat entre companys 

com mai no havia vist" 

Paqui López Navarro és membre de l'equip de neteja de l'Hospital des de 2007 i ja 

fa uns quatre anys que treballa a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on ja estava 

acostumada a veure pacients crítics. Amb tot, al març va adonar-se que alguna 

cosa greu passava quan "vaig veure tots de sanitaris vestits amb els EPI". 

De seguida els hi van explicar que hi havia ingressats malalts arran de la Covid-19 i 

que també s'haurien de protegir i anar en compte. "Estava una mica preocupada, 
sobretot per si contagiava la meva família", reconeix, tot i que explica que va 

disposar de seguida d'equips de protecció individual (EPI) i que van rebre 

instruccions de com havien de fer la neteja, bàsicament amb l'ús més 

generalitzat de lleixiu i la "incomoditat" de l'EPI. "Ens enreiem l'una de l'altra 
per la fila que fèiem, ens fèiem fotografies... són vestits molt grans i dins hi 
cabien dues com jo. M'havia de posar cinturó perquè, si no, em queien", riu.

El canvi més rellevant, però, va ser de ritme: "a vegades necessitàvem gent i 
no ens podien enviar ningú, de manera que començava a les 6 i no parava de 
córrer. Però gràcies a Déu, en vam sortir bé". López confessa que, al principi, 

apropar-se als malalts Covid li feia "molt de respecte" però que mai no ha tingut 

por. Això sí, ha vist la mort molt més de prop i relata el moment en què un llit 

quedava buit i "em feia un fart de plorar a casa". "Era gairebé cada dia, i això 
sí que ho vaig portar molt malament", diu. Amb tot, la professional de la neteja 

també recorda moments de llàgrimes d'emoció quan pacients que havien estat 

intubats rebien l'alta. "És gent que ha lluitat i, per exemple, quan el Pedro, un 
company de l'Hospital, va sortir va ser un moment d'alegria molt gran", recorda. 

La Paqui ha volgut explicar l'experiència en nom de les seves companyes del 

servei de neteja que, com ella, han estat i estan "al peu del canó, i ja fa un any".

"No he tingut por, però veure morir 
gent cada dia m'ha fet plorar molt"

ment de solidaritat entre com-
panys com mai no havia vist", diu 

Bustamante. Tant ell com Sánchez 

recorden que es va fer molta pinya 

i que, més que mai, es va palesar 

que tot el personal "és igual d'im-
portant i necessari". Preguntats 

per una anècdota d'aquells dies, 
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"Si no hagués estat pel

 confinament total, potser

 hauria calgut posar malalts

 a la cafeteria i el menjador" 

tots dos coincideixen a destacar el 

passadís d'aplaudiments que es va 

fer al personal de neteja. Sánchez 

també reconeix l'esforç de les se-

ves companyes, que van "fer més 

equip que mai, es van reinventar 

i van innovar per agilitzar i mi-

llorar processos".

Però, tot i demostrar la capacitat 

de treballar en equip i afrontar situa-

cions complicades, "a Urgències no 

deixaven d’arribar malalts. Ens 

pensàvem que fins i tot necessita-

ríem posar malalts a la cafeteria 

i al menjador… pot ser que, si no 

hagués estat pel confinament to-

tal, que va baixar la corba, ho ha-

guéssim fet", diu Bustamante.

El cap del Servei d'Urgències 

Ve de la pàgina 4

L'entrevista al cap d'Urgències 
a www.somgranollers.cat

La preocupació per l'aïllament dels malalts també va ser present entre el  
personal sanitari. "Estaven sols des que entraven; havíem d'atendre'ls bé  
i acompanyar-los; s'havia de muntar un circuit d'informació a familiars",  
indica Bustamante. La cap d'infermeria agraeix que, amb força rapidesa,  
la direcció de l'Hospital els va proporcionar tauletes per a la comunicació dels 
malalts amb els seus familiars, que no els era permès visitar-los. "Un dels 
moments més emocionants que vaig viure va ser quan un home gran, a prop 
dels 80 anys, va poder parlar amb el seu fill que, a més, era amic meu. Veure'ls 
a tots dos, i també a la dona i els néts plorant per poder comunicar-se,  
va ser molt emotiu i, a més, el pacient es va recuperar", relata Sánchez. 
La cap d'infermeria va passar d'espectadora a protagonista en un dels moments 
de mostres de solidaritat de la ciutadania. "Al març feia poc que vivia al bloc i, 
quan van començar els aplaudiments, va córrer la veu entre els veïns que jo 
era infermera, i van començar a cridar el meu nom i aplaudir-me. Hi he trobat 
gent que m'ha ajudat molt".

Les tauletes i els aplaudiments

La millora de les dades epidemi-

ològiques de la setmana passada 

s'ha fet notar a l'Hospital de Gra-

nollers. Després d'uns 15 dies en 

què es va alentir la tendència a la 

baixa de malalts ingressats, aques-

ta setmana s'han tornat a activar el 

descens. Així, dimecres, el centre 

sanitari tenia 32 persones ingres-

sades que han donat positiu en Co-

vid-19, mentre que fa una setmana 

n'eren 46. També important és el 

descens que s'ha produït a l'UCI. 

Dimecres hi havia 24 pacients, dels 

quals 14 són malalts Covid, mentre 

que la setmana passada n'eren 20 

i a cures intensives hi havia una 

trentena de pacients en total.

En el vessant més negatiu, l'Hos-

pital ha hagut de lamentar aquesta 

setmana sis defuncions, de manera 

que el centre acumula 244 morts 

des de l'inici de la pandèmia. Pel que 

fa als malalts de coronavirus que 

han rebut l'alta, l'Hospital n'acumu-

la 1.374, de les quals 23 han estat 

donades aquesta setmana.  m.e.

AVUI, A L'HOSPITAL

Torna a reduir-se

la xifra d'ingressos 

de positius i baixen  

els malalts a l'UCI

"HA MILLORAT MOLT LA INTERPRETACIÓ 
DE LES PROVES DIAGNÒSTIQUES"
n Respecte a l'inici de la pandèmia, el doctor Bustamante explica que s’han 
produït canvis importants en els tractaments. Sobretot s’han tret dels protocols 
fàrmacs que s’ha demostrat que no aporten benefici, com l’hidroxicloroquina 
i alguns altres. S’han ordenat força els protocols de tractaments i es coneix en 
quin moment de la malaltia es necessita només tractament simptomàtic o cal 
escalar a altres tractaments que han demostrat utilitat. També es coneix més 
de les teràpies d'oxigenació i ventilació en el malalt greu. "És important també 
la millora en el coneixement de la interpretació de les proves diagnòstiques", 
indica el metge que recorda que la vacunació és "l'evolució més rellevant".

reconeix que va viure aquells mo-

ments amb "angoixa i incertesa, 

però amb moltes ganes de fer-ho 

bé, malgrat l'esgotament físic". I 

han vingut dues onades més, potser 

amb menys ingressos, però amb un 

volum de feina similar, que el perso-

nal de l'Hospital segueix entomant, 

sovint "donant el 200%". i m. eRAS

L'Hospital recull la memòria oral
"L'any passat ja vam pensar que calia recollir els relats de què 

estava passant, perquè ha estat un moment extraordinari que 

deixarà empremta i n'ha de quedar constància", explica la cap de 

Comunicació de l'Hospital, Vicky Remedios. El 2020, però, la feina del 

dia a dia va impedir emprendre aquest projecte que ara sí que està sent 

una realitat. Remedios i la també tècnica de comunicació al centre, Ta-

mara Gutiérrez, han començat a recopilar l'experiència dels professio-

nals de l'Hospital per mitjà d'entrevistes a representants de cada equip 

–medicina interna, pneumologia, UCI, urgències, informàtics, inferme-

res, servei de prevenció, neteja, etc.–. Les primeres recullen els records 

al servei de magatzem, d'estratègia digital i d'infermeria de la residèn-

cia. Aquests textos, ara al blog de l'Hospital, s'acabaran recopilant en 

un especial monogràfic de la revista institucionals a finals d'any.
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El dimecres 11 de març de 2020 l'Ajuntament 
va decidir anul·lar el mercat del dijous per 
primer cop en la història des de la Guerra Civil

Amb el decret de confinament, l'administració 
local va haver de preparar el teletreball per a 
uns 400 treballadors i treballadores municipals

Tot l'any, especialment els tres primers mesos 
des de l'estat d'alarma al març, ha estat marcat 
per les restriccions de mobilitat i horaris

JOSEP POCURULL 

Director de Sistemes Tecnològics de l'Ajuntament de Granollers

"Estàvem tancats a casa, però hi 

havia una administració funcionant"

El confinament va accelerar 
processos de digitalització
que ja teníem al full de ruta"

Entrevista a JOSEP MAYORAL, alcalde de Granollers

–Com recorda el dia que veu sa-

ber que hi havia el primer po-

sitiu de Covid-19 a Granollers?

–La setmana en què va esclatar 

tot, concretament el dimecres 11 

de març, vam fer una valoració i 

vam posar sobre la taula què haví-

em de fer amb el mercat ambulant 

del dijous. Després de donar-hi 

moltes voltes i d'una conversa 

amb el secretari de Salut Públi-

ca de la Generalitat, vam decidir 

suspendre'l. Ens va semblar que 

les xifres ens aconsellaven aque-

lla decisió, malgrat que encara no 

s'havia formulat cap mesura al 

respecte. I dissabte ja hi va haver tota l'o�icialització de la situació. 
–Una mesura di�ícil de prendre.
–Sí, no teníem constància d'anul-

lació del mercat en temps nor-

mals. Era complex perquè és un 

mercat que forma part de la nos-

tra vida, però era el que pertoca-

va. De fet, tot seguit, es va declarar 

l'estat d'alarma.

–Havien format un gabinet de 

crisi. Qui hi havia?
–Vam fer una reunió molt àmplia, 

amb molts regidors i tècnics, des de protecció civil �ins a cultura, 
passant per via pública, serveis… la 

sala de plens plena. Teníem consci-

ència d'una situació que s'endevi-

nava molt complicada i les actua-

cions s'havien de consensuar, amb 

una mirada molt transversal amb 

tots els serveis municipals. Alhora 

vaig mantenir el contacte telefò-

nic amb tots els grups municipals 

perquè em semblava que, davant la 

gravetat del que venia, era necessà-

ria la unitat política i institucional.

–Va ser di�ícil posar-se d'acord?–Va ser di�ícil avaluar amb rigor 
què teníem a sobre perquè no 

ho sabíem i perquè no hi havia 

informació. Ens movíem a partir 

del que havíem llegit. Val la pena 

recordar que el 5 de març a l'Hos-

pital de Granollers estàvem inau-gurant l'Edi�ici del Coneixement.
–Qui ho havia de dir llavors que 
una setmana més tard…

–De fet, just quan acabàvem la inau-

guració, van començar a sortir les 

primeres notícies sobre mesures de 

prevenció. El mateix dia 11 també hi havia un consell d'alcaldies al Cir-cuit de Catalunya en què havíem de 

parlar de moltes coses i es va acabar 

centrant en el coronavirus. Tot se-

guit tenia convocada la reunió amb 

els tècnics de la casa per prendre 

decisions. Vam parlar molt, també 

amb els responsables de la Genera-

litat, però la decisió només ens cor-

responia a nosaltres perquè no tení-

em un marc jurídic ampli per saber 

què havíem de fer. Va ser complex, 

però que tothom va sumar.

–Llavors no hi havia dades epi-

demiològiques com les actuals 

ni decrets que acompanyessin 

segons quines decisions. Us vau 
sentir acompanyats?

–Vam trucar a tothom que vam 

considerar que calia trucar i el con-

tacte amb Joan Guix [llavors secre-

tari de Salut Pública] va servir per re�lexionar. I, tot i que la decisió era municipal, en aquest procés di�ícil 
sempre he trobat interlocució a 

l'altre costat del telèfon. A vegades, 

m'haurà agradat més i, a vegades, menys, però hi eren sempre. So-
bretot amb Joan Parellada i Anna 

Aran, responsables del Servei de 

Salut al nostre territori.

–I aquestes respostes que "van 

agradar menys", quines van ser?

–En aquesta història ningú m'ha 

sentit mai una paraula de crítica. 

Ara no trencaré la meva regla. Hi 

ha una autoritat sanitària i, a no-

saltres, el que ens pertoca és dis-

cutir en la intimitat quan s'escau, 

però fonamentalment aplicar allò 

que l'autoritat –que és qui té més 

coneixements– decideix. El que no 

m'ha agradat ho he explicat en el 

seu moment, però el que cal és ti-

rar endavant amb els arguments i 

les normatives que se'ns posen so-

bre la taula. No podem estar en un 

debat permanent, si més no, des 

de les administracions.

–El debat social hi és, però.
–A la societat cadascú ha d'opinar i 

expressar-se, especialment els sec-

tors més perjudicats per les mesu-

res. Jo he intentat raonar molt i ex-

plicar molt què penso dins el marc 

de la lleialtat institucional.

–I a nivell personal, com ho va 

viure?

–Sóc un home de carrer, de contac-

te… i, evidentment, tancat a casa, no 

és l'hàbitat al qual estic acostumant. 

Vam intentar que la ciutadania sa-bés que, més enllà de les �inestres, 
hi havia una administració que se-

guia funcionant, que cada dia es 

recollien les escombraries i que, si 

hi havia un problema, es resolia, i 

que, malgrat que no poguéssim ser 

al nostre lloc de treball, 400 treba-

lladors municipals feien teletreball.

–Va caldre ser ràpid…–Afortunadament, ja feia anys que 
treballàvem per fer un Ajuntament 

lliure de papers; per tant, teníem 

mecanismes de gestió digital. Les 

tauletes i els portàtils ja eren habi-

tuals, i vam trigar molt poc a tras-

lladar 400 persones a treballar a 

casa. Els tècnics municipals s'abo-caven, com amb la campanya de trucades als majors de 75 anys que vivien sols. Coses que van tensio-nar en positiu l'organització.
–Alguna imatge que de�ineixi 
aquella situació excepcional.
–Van ser moltes hores d'ordinador 

i enganxat al telèfon per mantenir 

el contacte amb persones, enti-

tats, empreses, consell de ciutat… 

–També moments durs.
–En moments molt concrets, en set-

manes amb moltes morts, moltes 

a residències de la ciutat… el dolor 

va ser molt present. Va morir gent 

propera, pares d'amics, gent que he 

vist fer-se gran… probablement han 

estat els moments més durs.

–I malgrat tot el dramatisme, 

n'ha tret algun aprenentatge?
–He viscut moments d'emoció 

intensa veient com les persones, 

davant d'un problema, són capa-

ces de trobar solucions amb molta 

generositat. MONTSE ERAS

ARXIU
Josep Pocurull és el màxim res-

ponsable de l'estratègia d'admi-

nistració electrònica de l'Ajunta-

ment de Granollers i ha vist com 

la seva feina s'intensificava aquest darrer any. "El confinament va 

accelerar processos que ja te-

níem en el full de ruta", explica, 

de manera que aquest recorregut,

"iniciat el desembre de 2015 

quan es va signar el primer ex-
pedient electrònicament", ha 

facilitat el teletreball i l'atenció a 

la ciutadania malgrat les restric-

cions de mobilitat. De fet, gairebé d'un dia per l'altre, el març de l'any 
passat, 400 empleats municipals 

van començar a fer teletreball. Ja feia uns 4 anys que l'administra-
ció electrònica i una estratègia 

de mobilitat –amb portàtils i es-

criptoris virtuals– permetien que 

el personal administratiu pogués 

treballar des de qualsevol lloc. El 

març de 2020 es feia encara més 

efectiu. De fet, ara l'organització 
fa torns per respectar la distància 

de seguretat i els aforaments dels 

espais de treball i, fins i tot, quan 

és possible, es treballa en grups 

bombolla. Des de l'abril, quan tre-

ballen a casa, disposen d'una cen-

traleta virtual que permet atendre 

trucades laborals des del propi 

ordinador, per exemple. "Molts 

treballadors han posat a dispo-

sició el seu dispositiu per poder 

teletreballar", agraeix Pocurull.

Pel que fa a l'atenció al ciuta-dà, l'OAC va haver de tancar unes 
setmanes i els treballadors van 

passar a fer atenció telefònica i virtual i, posteriorment, l'OAC va 
incorporar la cita prèvia. Tot ple-

gat, ha vingut per quedar-se, ja 

que "agilitza" l'atenció i l'admi-

nistració –de fet, la setmana pas-

sada es presentaven nous canvis a l'OAC, amb més canals de rela-
ció amb la ciutadania. M.E.

MONTSE GARRIGA 

Cap de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers

El dia que es declarava 
l'estat d'alarma, vam dinar 
al despatx davant la tele"

La cap de comunicació, Montse 

Garriga, recorda la reunió a la sala 

de plens en què es decidia sus-

pendre el mercat. "Va ser difícil 
i contundent, perquè era dels 

primers mercats ambulants de 

Catalunya que es deixava de fer", 

apunta. Des de llavors, va ser "molt 

intens", amb una roda de premsa 

l'endemà per explicar la situació 

als mitjans i la compareixença de 

divendres del president del go-vern espanyol per anunciar l'estat 
d'alarma. "Aquell dia vam anar a 

buscar uns entrepans al Patufet 

i vam dinar al despatx, davant 
de la tele", explica la responsable 

de premsa, que emetia llavors un 

primer cartell d'avís de tancament 

d'equipaments, "una comunicació 

inèdita", destaca. El cap de setma-

na tampoc va ser tranquil, amb re-

unions tant dissabte a la tarda com 

diumenge tot el dia, a l'edifici de la 

Policia. "Dilluns, era un dia plujós 

i ja amb les escoles tancades, vaig 

anar a l'Ajuntament, i em van en-
viar a casa". Remarca com l'equip 

es va saber adaptar: "sabíem que 
no podíem deixar d'informar i, 
encara que fos difícil, vam fer els 
butlletins d'abril, maig i juny de 
forma digital", a més de reforçar 

els missatges a través de xarxes 

socials i el web. Garriga també re-

corda que mai no es van deixar de 

fer els plens municipals –al març ja 

telemàtic– i la feina conjunta amb l'àrea de Cultura per acostar el Sant 
Jordi, malgrat estar confinats. De la difícil situació del darrer any, Garri-
ga en treu l'aprenentatge de l'orga-nització online. "Ara em quedaria 

amb un format híbrid, perquè 
també cal recuperar el contacte 

presencial", conclou. Text íntegre a somgranollers.cat

El confinament va accelerar 
processos de digitalització
que ja teníem al full de ruta"

l'estat d'alarma, vam dinar 
al despatx davant la tele"



DJ, 11 MARÇ 2021 7

EN PORTADA

CINTA SALVANY 

Responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers

En casos així veus com de 

complexa és la ciutat i la pila 

de coses que hi passen"

Cinta Salvany és la responsable de 

Protecció Civil a la ciutat. La seva 

feina consisteix en coordinar els di-

versos serveis municipals i vetllar 

per la bona organització dels esde-

veniments i actes que tenen lloc a 

la ciutat. Salvany explica que si bé 

un mes abans de l'esclat de pandè-

mia a Catalunya "ja estàvem en 

alerta, pel que vèiem que passa-

va a la Xina", "mai no t'imagines 

que una cosa així pugui passar, i 

menys a aquest nivell". I el que va 

passar és que en poc temps es va 

haver de revisar el funcionament 

de tots els serveis municipals, so-

bretot els de salut pública i serveis 

socials. "Els primers mesos vam 

tenir molta feina, sobretot per 

atendre les demandes de mate-

rial de les residències, les neces-

sitats del tanatori, atendre els 

usuaris d'El Xiprer, organitzar 

recursos per a persones sense 

sostre, fer neteges extra als car-

rers... i actuar sempre molt ràpi-

dament", recorda. També va caldre 

reorganitzar els serveis vinculats al 

mercat del dijous: "vam activar el 

mercat a poc a poc, primer amb 

productes essencials, i després 

ampliat a la resta de parades, 

controlar els aforaments, garan-

tir les distàncies, traslladar-lo al 

parc Firal…". Salvany també apun-

ta que a les reunions del comitè 

d'emergència es debatia absoluta-

ment tot: si es podia fer esport al 

carrer, les molèsties de les obres, 

el repartiment de mascaretes al 

transport públic, l'organització de 

les eleccions del 14-F… "No era fà-

cil, perquè cada 15 dies hi havia 

decrets i resolucions noves que 

potser capgiraven el que havíem 

previst tres dies abans", diu. I afe-

geix: "En situacions com aquesta 

t'adones de com de complexa és 

la ciutat i de la infinitat de coses 

que hi passen cada dia". X.L.

LLUÍS COLOMER 

Cap de la Policia Local de Granollers

La Policia ha estat la línia

de xoc frontal de les coses 

que passen al carrer"

"Si alguna cosa bona ha tingut 

aquest 2020 ha estat una reduc-

ció mai vista de la delinqüència, 

com robatoris, baralles amb 

lesions o furts; mai més no veu-

rem una cosa així", explica Lluís 

Colomer, cap de la Policia Local de 

Granollers. "El confinament va 

reduir moltíssim la mobilitat; 

això ens va permetre fer molta 

més prevenció i ser molt més 

efectius, perquè hi havia poca 

gent al carrer i era més fàcil en-

xampar tots aquells que actua-

ven amb intenció de delinquir". 

Durant l'últim any, el cos, format 

per 95 agents, s'ha hagut d'adap-

tar com tothom a la nova situació 

de pandèmia, amb l'afegit que 

"som la línia de xoc frontal de 

les coses que passen a l'espai 

públic". En aquest sentit, assegura 

Colomer, "hem viscut aquest any 

des d'una posició de risc". "Al 

principi treballàvem amb la por 

i la incertesa de la situació; no 

sabíem si podíem contagiar-nos 

fent la nostra feina, ni com haví-

em d'actuar". De fet, malgrat que 

la immensa majoria de la població 

ha complert correctament les me-

sures de seguretat sanitària –cosa 

que ha permès a la Policia dedicar 

més temps a la persecució de la de-

linqüència comuna–, "sempre hi 

ha casos en què els agents hem 

estat en situació de risc, perquè 

ens hem trobat amb persones de 

mala fe que no compleixen, que 

amenacen de contagiar-te i que 

fins i tot proven de fer-ho". "La 

Policia es troba de tot", afirma.

Durant el 2020, l'acció policial 

ha estat contínua i s'han intesificat 

els dispositius d’informació i vigi-

lància a l’espai públic –i sobretot 

al mercat del dijous– per garantir 

el compliment de les mesures de 

seguretat. També s'ha actuat per 

controlar la mobilitat, per evitar 

botellons i per inspeccionar locals 

i establiments. Amb tot, el cos ha 

tramitat més de 1.000 propostes de 

sanció per infraccions vinculades a 

l'incompliment de les mesures Co-

vid. "Sempre hem fet una tasca 

informativa, i les sancions no-

més han arribat quan les perso-

nes a qui hem cridat l'atenció no 

han atès les indicacions polici-

als, s'han encarat amb els agents 

o bé han mostrat mala fe". 

D'altra banda, Colomer també 

recorda "la voràgine d'informa-

ció i documentació" que durant 

els primers mesos arribava cada 

setmana, primer per part de l'Es-

tat i després per part del Procicat. 

"Cada setmana havíem d'assi-

milar la informació, resumir-la 

i traslladar-la als agents perquè 

poguessin desenvolupar la seva 

feina". "A més, tot sovint hi havia 

modificacions que ho feien en-

cara més feixuc". X.L.

8M, DIA DE LES DONES
#Som8DeMarç

#DiaDeLesDones #8M
ÍNDEX D’IGUALTAT DE GÈNERE A CATALUNYA

72,5%*
*100% és la plena igualtat entre homes i dones

MERCAT DE TREBALL
 Les dones representem el 47,3% 

de població ocupada.

 La taxa de temporalitat femenina se 
situa en el 21,7%, és a dir, 3,8 punts per 
sobre de la masculina (17,9%).
Els principals sectors econòmics on la mà 
d’obra femenina és majoritària són sectors 
vinculats a l’àmbit sanitari i serveis socials, 
educació, comerç i tasques administratives 
i auxiliars.

 La bretxa salarial entre homes 
i dones se situa encara en 
el 22,2% i les diferències salarials 
creixen amb l’edat.

 La taxa d’activitat femenina ha anat 
pujant en els darrers anys, però també 
ho ha fet la taxa d’atur. Al Vallès Oriental, 
la taxa d’atur femenina se situa al 16%. 
La masculina al voltant de l’11%.

 Les prestacions per jubilació són 
clarament diferents... de promig, 
els homes cobren 1.449,49€ mentre 
que les dones 829,05€

ENTORN SOCIAL
 La població de la comarca l’any 2020 

suma un total de 414.570 habitants, dels 
quals les dones som el 50,1%. Les dones de 
més de 65 anys són el 9% de la població 
total de la comarca.

El 27% de les dones de la comarca 
tenen estudis superiors. Entre els homes 
aquesta xifra se situa al voltant del 22%.

L’esperança de vida femenina se situa 
en 86,3 anys, pràcticament 6 anys més 
que els homes.

Ús del temps: les dones dediquen 
dues hores més a les tasques de 
cura de la casa i la família.

L’any 2019 a Catalunya es van registrar 
14 FEMINICIDIS mortals.
Al Vallès Oriental, el primer 
semestre del 2020 es van 
registrar més de 400 denúncies 
per violència masclista.

La taxa de pobresa creix, i molt 
especialment entre les dones grans i, 
que molt sovint, viuen soles.

GEMMA
C/ Girona, 96

BEA
C/ Roger de Flor, 93

Demana cita en els nostres centres NaturHouse a Granollers.

US HI ESPEREM!
C/ Girona, 96 · Granollers · 93 173 99 37 ·      640 29 36 68

C/ Roger de Flor, 93 · Granollers · 93 879 00 67 ·      615 66 51 59

En casos així veus com de 

complexa és la ciutat i la pila 

de coses que hi passen"

"L'única cosa bona

de l'últim any ha estat

la reducció sense

precedents dels delictes"

de xoc frontal de les coses 
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L'any de les actuacions ferroviàries i sanitàries
Fa poc més d'un any, 15 dies abans 

del confinament arran de l'esclat 

de la pandèmia, el govern munici-

pal de Granollers presentava el Pla 

d'Actuació de Mandat (PAM), que la 

Covid-19 ha obligat a revisar. Així 

ho recordava la regidora de Pro-

cessos Estratègics i primera tinenta 

d'Alcaldia, Alba Barnusell, dime-

cres, en la presentació del PAM 

anual, que "manté les persones 

al centre" i prioritza les actuaci-

ons de 2021. Precisament aquests 

punts prioritzats de treball [al qua-

dre] van ser presentats a través de 

vídeo per la resta de regidors de go-

vern, en una presentació adaptada 

també als temps de coronavirus.

Per a l'alcalde, Josep Mayoral, 

aquest serà un període marcat 

per les aliances amb altres admi-

nistracions i l'arribada d'uns 150 

milions d'aquests ens per a equi-

paments i la transformació cap a 

una ciutat sostenible. Barnusell 

recordava també que s'optarà als 

fons europeus Next Generation, 

que han de servir per "fer un salt 

endavant en la transició ecolò-

gica i la cohesió social".

Nova proposta per tapar la via
Precisament, Mayoral assegurava 

que l'any estarà marcat per dos ti-

pus d'inversions estratègiques, les 

vinculades a la sostenibilitat i la sa-

nitàries. En el primer bloc hi situa-

va "com a element central les in-

versions ferroviàries" i avançava 

que aquesta setmana l'Ajuntament 

ha rebut el nou projecte executiu 

de la cobertura de la línia del tren, 

entre els carrers Agustí Vinyamata 

i Josep Umbert, que Adif va encar-

regar el febrer de 2020 amb un 

pressupost de 89.385 euros i que 

"permetrà entrar en la fase de 

debat per concretar un conveni 

urbanístic que permeti desen-

volupar-ho", deia Mayoral.

A més, pel que fa a infraestruc-

tures, l'alcalde també recordava 

els 100 milions que l'Estat té en 

el pressupost d'enguany per al 

desdoblament de la línia R3 entre 

Parets i la Garriga, "la inversió 

ferroviària més important dels 

darrers 50 anys al territori", 

destacava, i el compromís del mi-

nisteri d'iniciar l'estudi d'impacte 

ambiental pel desdoblament en-

tre Centelles i Vic. I insistia en el 

es a la feina feta amb el Departa-

ment de Salut de la Generalitat" i 

recordava que es preveu obrir el nou 

centre de salut del carrer Girona, 

que "podrà atendre entre 60.000 

i 80.000 visites a l'any", ampliarà 

el nombre de quiròfans a la ciutat 

i incorporarà un ASSIR comarcal. 

Mayoral també destacava l'acord 

amb la Fundació Benito Menni pel 

qual enguany es duplicaran els llits 

per a malalts mentals de mitja esta-

da i, sobretot, recordava l'anunci de �inals de 2020 de la consellera Ver-

PLANEJAMENT ESTRATÈGIC EL GOVERN LOCAL HA PRESENTAT EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER AQUEST 2021, DESPRÉS DE LA CRISI DE LA PANDÈMIA

FONT: AJUNTAMENT

Obres a l'avinguda Estació del NordEl conseller Calvet visita la llera del Congost
Diumenge, de 8 a 21 h, es faran obres d'asfaltat a

l'avinguda Estació del Nord arran d'unes avaries de 

distribució de l'aigua que es van produir l'any passat i 

han deteriorat la calçada. El trànsit en direcció a Lliçà 

d'Amunt estarà tallat i es desviarà per la ctra. de Caldes.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, serà

avui, dijous, al matí, a la llera del Congost per conèixer in situles actuacions de custòdia �luvial que s'han fet a Granollers. 
Prèviament, Calvet passarà també per l'Ajuntment per signar

al llibre d'honor de la ciutat.

SOCIETAT

EIXOS DEL PAM REVISAT PER A 2021

CURA DE LES PERSONES
� Posar en funcionament el nou centre de salut del carrer Girona

• Ampliació de l'Hospital amb un nou edifi ci polivalent
• Avançar les obres del centre de radioteràpia
� Reformular el projecte de la residència per a la gent gran al c. Tetuan

• Ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària
� Finalitzar les obres de Can Relats, destinat a l'atenció a infants de 0 a 5

• Consolidar l'Observatori de Genere
• Adaptar el Servei d'Informació a les Dones a la nova situació
• Elaborar el quart Pla de prevenció de les addiccions (2021-2025)
� Liderar el grup de treball de casos de risc d'exclusió complexes

CREATIVA I AMB IDENTITAT
� Desplegar el Pla de Xoc pel sector cultural, dotat amb 200.000 euros

� Elaborar el projecte educatiu i comunitari de Roca Umbert

� Desenvolupar el projecte de museïtzació de La Tèrmica, a Roca Umbert
� Redefi nir la planta baixa del GRA
� Consolidar el Festival Opera Aperta
� Defi nir el projecte de funcionament de Llevant Teatre
� Redactar un avantprojecte sOciocomunitari amb els centres cívics
� Ampliar el fons documental de l’arxiuL'HABITATGE, UN DRET ESSENCIAL

� Redactar el projecte de 17 habitatges de lloguer social a la Font Verda

• Desplegar el conveni amb la Sareb per gestionar 17 pisos en cessió
• Seguir els ajuts al pagament del lloguer i obrir una línia per a rehabilitació
� Treballar amb altres administracions per frenar la pujada de preus 

d’habitatge, i especialment de lloguer

� Millorar l’accessibilitat als blocs dels barris Primer de Maig i Can Bassa

• Establir convenis amb els col·legis professionals per incentivar l’efi cièn-
cia i rehabilitació d’habitatges

ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERÇ DINÀMIC
• Granollers, seu del Mundial Femení d’Handbol 2021
• Aprofi tar els esdeveniments esportius per promoure visitants
� Acompanyar el desplegament de la plataforma www.granollerscomerç.cat
• Pla de mesures per fer front a la Covid-19
• Impulsar campanyes de promoció del comerç de proximitat
• Fomentar l’ocupació amb subvencions a la contractació

CONSTRUIR DES DE LA DIVERSITAT
• Defi nir el Pla integral Primer de Maig
• Reforçar el model de policia de proximitat
• Promoure la mediació en la resolució de confl ictes
• Reforçar l'Ofi cina d'Atenció a les Comunitats
• Elaborar el Pla de Civisme i convivència als espais públics

CIUTAT EDUCADORA
• Defi nir el Pla del Palau d’Esports i el seu entorn pels propers 25 anys
� Impulsar un projecte de formació digital, proposta del Pacte de Ciutat

� Iniciar el projecte d’esport i gènere [més informació a la pàg. 22]
� Reduir la presència de cotxes als entorns escolars

� Elaborar el Pla director de les Escoles Bressol

• Avançar en la defi nició del nou centre de FP i l’ampliació de Joan Solans
� Iniciar el projecte d’adequació de la nau destinada a la UVic

� Promoure l’esport inclusiu i el projecte d’esport i cohesió a Can Bassa

• Redefi nir el model d’escoles esportives
• Revisar els projectes per a joves del Centre Vallès
• Renovar les piscines cobertes del Club Natació Granollers

ESPAI PÚBLIC QUE COHESIONA
• Convertir a plataforma única als carrers del Sol, Unió i Castella
• Completar el projecte d’instal·lació de les rampes mecàniques
• Aprovar el planejament de l’entorn de l’Hospital i del sector industrial 125
• Millora de la carretera de Lliçà, amb més verd i un carril bici
• Desdoblament del tram Parets - La Garriga de la R3 
� Impulsar la cobertura del ferrocarril

• 9 mòduls nous d’aparcaments per a bicicletes
• Elaborar un Pla estratègic per al foment de l’ús de la bicicleta
• Avançar en la defi nició del projecte de transformació de la pl. Barangé
� Fer millores al cementiri municipal

• Defi nir el nou plec de gestió de residus i neteja viària
� Actualitzar els reglaments del Mercat de Sant Carles i del Cementiri

� Elaborar el Pla Especial dels Corredossos de la Muralla

NOU MODEL ENERGÈTIC CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
� Xarxa de calor per biomassa a la zona sud

• Instal·lar plaques fotovoltaiques al Palau d’Esports
• Instal·lar dispositius d’efi ciència energètica: telegestió, LED, canonades
• Incorporar nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics
• Aprovar el Pla Director de Verd Urbà [més informació a la pàg. 10]
� Remodelar el Parc del Congost i el del Puig de les Forques

• Quantifi car els sobreeiximents del sistema de sanejament al Congost
• Posar en marxa el servei per localitzar els episodis de males olors
• Defi nir el nou model de gestió de l’aigua

compromís de l'estudi de l'enllaç 

entre les línies R4 i R8 que perme-

tria "anar a Sabadell i Terrassa 

sense fer transbordament".

Pel que fa a la sanitat, Mayoral as-

segurava que el 2021 "serà un any 

de profunda transformació gràci-

gés sobre l'ampliació de l'Hospital amb un nou edi�ici de 9.000 metres 
quadrats. "Aquest salt ens el me-

reixem, tant els ciutadans com els 

professionals. La Covid ha recor-

dat que l'aposta per la sanitat pú-

blica és essencial", concloïa. ❉ M.E.

ADMINISTRACIÓ OBERTA I PARTICIPATIVA
• Defi nir i implementar un nou model d’atenció ciutadana
• Desenvolupar la segona edició dels pressupostos participatius
� Seguiment del desplegament del Pacte de Ciutat

� Implementar el nou programa per a la gestió i recaptació de tributs

PER UN MÓN MÉS JUST I SOSTENIBLE
• Elaborar el 3r Pla estratègic. Granollers 2030
• Alinear la política local amb l’Agenda de Desenvolupament Sostenible
� Impulsar l’articulació de la regió metropolitana

• Liderar un projecte europeu vinculat a esport i inclusió social
• Participar en dos projectes europeus: Interlace i Climatubers
� Impulsar la Xarxa Europea d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, amb seu 

a Can Jonch
• Destinar l’1 % dels ingressos propis a cooperaciópel desenvolupament
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Els costos en el transport de 
contenidors (5 hores)

Revisar i aprofundir en l’estructura 
dels costos de la gestió marítima 
de contenidors, amb l’objectiu de 
millorar-los. Ser conscient de com 
serà el negoci de les navilieres en el 
futur i prendre decisions per millorar 
els costos.

Contingut:

1. Situació actual dels “flets” 
(nolis) en el transport marítim 
de contenidors i tendències del 
mercat. 

2. Costos de la cadena de 
subministrament en transport de 
contenidors.

3. Estratègies de millora de costos. 
Cas pràctic. 

Dimecres - 14 d’abril

9.00-14.00 h

Sessió flash de vendes. Vendre 
és humà (5 hores)

Canviarem la teva perspectiva i creences 
sobre la figura del venedor. Perquè de fet, 
estem tots en el negoci de vendes, no hi 
ha dubte sobre això. Parlarem de l’art de 
convèncer, de persuadir i influir en els altres.

Contingut:

1.  “Jo no sé vendre”. Les creences limitants: 
com detectar-les i neutralitzar-les.

2.  Barreres emocionals: perdre la por 
a vendre.

3.   Introversió: Quan els tímids són els 
millors venedors.

4.  Els aspectes emocionals de la venda: la 
importància de la perserverança 
i la resiliència.

5.  L’art de la petitia conversa per trencar 
el gel. “First chat, later negociate”. 

Divendres, 16 d’abril

9.00-14.00 h

Neurolideratge. Neurociència 
aplicada a la gestió de persones 
(10 hores)

Curs adreçat a directius i comandaments 
intermedis que desitgin incrementar les 
seves habilitats de lideratge. L’objectiu 
d’aquesta formació és conèixer quins 
mecanismes cerebrals hi ha al darrera 
del comportament de les persones per tal 
d’augmentar les habilitats d’influència i 
persuasió que són claus en el lideratge 
d’equips.

En les últimes dècades la neurociència 
ha experimentat un gran creixement 
proporcionant-nos coneixements sobre el 
funcionament del cervell. Els seus avenços 
ens han permès descobrir mecanismes 
que hi ha darrera les emocions, la presa de 
decisions, el treball en equip, la creativitat, 
l’aprenentatge i la memòria entre altres. 

Divendres, 30 d’abril i 7 de maig

9.00-14.00 h

Tècniques de negociació 
efectiva (15 hores)

Sense cap dubte una de les 
habilitats més importants per a 
l’èxit professional, consisteix en 
planificar i executar adequadament 
una negociació.  En aquest curs 
seguirem el “Mètode Harvard” de 
negociació: presentarem i discutirem 
tècniques i conceptes clau, per, 
seguidament, practicar en “role-
plays” que simularan situacions del 
món professional real. Crearem un 
espai segur on aprendrem practicant 
situacions de negociació anàlogues a 
la vida professional.  

Dimarts, 4, 11 i 18 de maig

9.00-14.00 h

Per a més informació i inscripcions vallesoriental@cambrabcn.org Segueix-nos ara també a Twitter @CambraVallesOr
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ED. INFANTIL
PRIMÀRIA 
ESO
BATXILLERAT 
CICLES FORMATIUS

c/ Sabadell, 41 - 08100 Mollet del Vallès - t. 93 579 54 30

MENJADORTRANSPORT ESCOLAR INFERMERIA

podem adaptar les rutes
i parades a les vostres
necessitats
(en funció de la demanda)

ACOLLIDA

a partir de les 7:30 h (matí)
i fins a les 19:00 h (tarda)
(conciliació horari germans

gratuït) 

infermera col·legiada en
el centre en horari escolar
(infermeria pròpia)

dinars i berenars 
saludables
(cuina pròpia)

PISCINA  

dues piscines en el centre 
(activitat integrada 

dins del projecte educatiu)

doble titulació
batxillerat espanyol 
i estatunidenc

DIPLOMA DUAL FP DUAL

DEMANA VISITA PERSONALITZADA

ESCANEJANT EL CODI

SANT GERVASI

 

ÉS UN ENTORN

ACOLLIDOR, SALUDABLE I FAMILIAR

@santgervasi

PER DESCOBRIRRAONSRAONS PER DESCOBRIR
SANT GERVASI
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Series capaç de desplaçar-te per 
una habitació que està totalment 
a les fosques? De distingir-ne el 
decorat, d’apreciar-ne la disposició 
dels elements que la conformen? 
La resposta és bastant lògica, a 
no ser que ja coneguessis aquella 
habitació amb anterioritat, oi?

La llum necessària per accedir a 
aquesta informació, al coneixement, 
és l’actitud. Una via que tenim les 
persones per fer expressiva la nostra 
voluntat, per fer més comprensibles 
els nostres actes. Sense aquesta 
llum, les nostres actuacions perden, 
per més bones o sinceres que 
siguin, la seva força. O és que a algú 
li agradaria visitar un museu a les 
fosques?

A l’hora de buscar feina, de 
presentar una candidatura, 
l’escenari és el mateix. Necessitem 
il·luminar els nostres coneixements, 
i la manera d’aconseguir-ho és 
gràcies a l’actitud.

Interessar-se pels processos, les 
necessitats i les àrees d’oportunitat 
de l’empresa ens permetrà bastir 
els primers fonaments d’una relació 
professional. És fonamental ser 
proactiu i sincer. Actuar en base 
al que s’espera rebre pot provocar 
sentiments de rebuig i  decepció. 
Cal comportar-se, doncs, amb 
naturalesa i tenir la paciència 
suficient per no causar un impacte 
negatiu.

A l’hora d’encarar una entrevista 
l’actitud és igualment important. 
Demostrar interès sense 
denotar desesperació. Compartir 
coneixements sense caure en la 
supèrbia... aspectes a tenir en 
compte i que els especialistes en la 
selecció de candidats t’ajudaran a 
comprendre.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

Il·lumina els teus 

coneixements 

amb l’actitud

Amb l’objectiu de facilitar la plani-

ficació i la gestió de la jardineria i 

el verd urbà a la ciutat, la Diputació 

ha lliurat a l’Ajuntament de Grano-

llers el Pla director del verd urbà, 

que determina l’estat dels espais 

verds i l’arbrat viari, a més de les 

seves possibilitats i la idoneïtat de 

les espècies d’acord amb el model 

que hi ha a la ciutat. Alhora, el pla 

descriu els eixos d’actuació per 

assegurar una millora qualitativa 

dels espais verds, així com més efi-

ciència en la seva gestió.

Granollers disposa de 210 hectà-

rees d’espais verds urbans, 76 de 

les quals són utilitzables pels veïns, 

així com 18.431 arbres, dels quals 

7.086 són d’arbrat viari. Un 56% 

dels espais verds corresponen a 

zones vinculades a la xarxa hidro-

gràfica i de transició amb l’entorn 

urbà. De la resta, entre els espais 

utilitzables, destaquen els parcs, 

que representen el 41% del total, i 

els jardins, el 25% del conjunt.

sobretot perquè han de suportar 

un ús elevat d’activitats com fires, 

mercats, festes o actes socials.

Pla d'actuació
El pla director proposa treballar en 

vuit eixos per millorar la gestió del 

verd urbà de Granollers. Són, entre 

d’altres, tendir cap a la naturalit-

zació, la millora i l’optimització de 

la gestió actual, el model d’arbrat 

i el model d’espais verds, així com 

el model de verd existent al centre 

històric, l’ús racional de l’aigua i els 

usos ciutadans dels espais verds. 

Per a cada eix es fa una avalua-

ció de la seva incidència tenint en 

compte aspectes com l’eficiència 

en la gestió, els costos d’inversió, 

el tractament dels residus, la con-

taminació ambiental i el grau de 

satisfacció ciutadana sobre aquests 

espais. Finalment, també incorpora 

una taula amb propostes puntuals 

per a les unitats de gestió que re-

quereixen millores específiques. 

En comparació amb altres muni-

cipis similars, la quantitat de verd 

urbà a Granollers està d’acord amb 

la mitjana de referència i en un es-

tat correcte, mentre que el nombre 

d’arbres per habitant està una mica 

per sobre, sobretot pel que fa a l’ar-

brat d’espais verds. Destaca també 

l’estat i la diversitat dels arbres, fet 

que no és habitual en altres munici-

pis, així com una gestió planificada 

i amb coneixements de les necessi-

tats de les espècies que hi ha a l’en-

torn urbà. Finalment, l’estudi tam-

bé assenyala que els espais verds 

utilitzables, sobretot al centre de la 

ciutat, solen tenir paviments durs, 

MEDI AMBIENT  LA DIPUTACIÓ PROPOSA ACCIONS PER MILLORAR LA GESTIÓ DEL VERD URBÀ

Un estudi destaca el bon estat 
dels 18.400 arbres de la ciutat

El ple del Consell Comarcal va 

aprovar l’any passat incorporar 

en la filosofia i en la pràctica de 

la institució els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 

(ODS) de l'Agenda 2030 de Naci-

ons Unides. Per això va encarregar 

a la Diputació l’elaboració d’una 

diagnosi de totes les accions que 

desenvolupa el consell en relació 

amb aquest àmbit, un document 

presentat dijous i que vincula les 

113 accions i serveis de l’ens co-

marcal amb els ODS, que inclouen 

des de l'eliminació de la pobresa 

fins al combat contra el canvi cli-

màtic, l'educació, la igualtat de la 

dona, la defensa del medi ambient 

o el disseny de pobles i ciutats. 

Xavier Carbonell, de la consultora 

que ha elaborat la diagnosi, expli-

cava que les accions incideixen so-

bretot en quatre àmbits: serveis a 

les persones (25 accions), serveis 

Accions vinculades als ODS 

de l'Agenda 2030 de l'ONU

als municipis (65 accions), desen-

volupament socioeconòmic (13 

accions), i institució (10 accions). 

“Hem identificat els serveis que 

presta el Consell Comarcal i els 

hem alineat amb els ODS”, deia 

Carbonell, qui afegia que els dos 

objectius més treballats per l’ens 

comarcal són treball i creixement 

econòmic i ciutats i comunitats 

sostenibles. Jordi Manils, conseller 

de Promoció Econòmica i Estudis, 

deia que “els ODS ens obliguen 

a fer coses noves, diferents, a 

veure els reptes que tenim al 

davant per afrontar-los i trans-

formar la realitat de veritat”. 

Entre els mesos d'octubre i març 

Granollers ha dut a terme, com cada 

any, la campanya de poda de l'arbrat 

de la ciutat, i aposta, un cop més, 

per la intervenció mínima arran 

dels beneficis socials i mediambi-

entals que comporta. Entre d'altres, 

mantenir el creixement natural dels 

arbres afavoreix la biodiversitat i 

contribueix a embellir el paisatge 

urbà, fent-lo més agradable per als 

veïns. Els arbres amb grans capça-

des actuen com a reguladors climà-

tics, generen més ombres, l’asfalt 

i les voreres no s’escalfen tant i les 

temperatures són més baixes a l’es-

tiu. Permeten l’estalvi energètic a 

les plantes més baixes dels edificis, 

perquè es redueix la necessitat de 

calefacció a l’hivern i d’aire condi-

cionat a l’estiu; redueixen el soroll i 

la contaminació atmosfèrica, ja que 

les partícules en suspensió queden 

atrapades a les fulles i són drenades 

amb l’aigua de la pluja; i les arrels 

redueixen el risc d’inundacions. 

PELS BENEFICIS SOCIALS

Granollers aposta 

per la "intervenció 

mínima" en la 

campanya de poda

Aquesta setmana han començat 

les obres de millora i renovació 

de l’enllumenat públic del barri de 

Joan Miró de Canovelles, concre-

tament entre els carrers del Molí 

de la Sal, del Roser i l’avinguda 

Canovelles. Amb un pressupost 

de 303.247 euros, es renovarà de 

manera integral l’enllumenat de 

les principals vies del barri i s'il-

luminaran petites zones que actu-

alment no tenen enllumenat.  

Nou enllumenat

al barri de Joan Miró 

de Canovelles

A Granollers, el nombre 

d'arbres per habitant

està per sobre de la

mitjana en ciutats similars
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Amb el suport de:

El primer sistema de reciclatge digital que cuida
la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat. 

Com més RECICLOS acumulis, més ajudaràs els 
comerços i associacions de Canovelles.

ESCANEJA, RECICLA I GUANYA.
Recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes amb el mòbil.

SUMA

I GAUDEIX 
DELS BENEFICIS
A CANOVELLES
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Més de mig miler 

de persones es van 

manifestar dilluns 

pels carrers de Gra-

nollers convocades 

per la Coordinado-

ra Feminista, que va organitzar les 

participants en tres columnes rere 

pancartes: Autodefensa feminista, 

Juntes i organitzades som més fortes 

i Prou feminicidis. A l'inici, a la plaça 

Barangé, l'organització recordava 

el suport del moviment "al costat 

de les dones migrades i els col·

lectius LGTBI", perquè "el femi·

nisme serà antiracista i lliure de 

transfòbia o no serà", exclamaven.

El recorregut va enfilar cap a 

l'avinguda del Parc per girar de 

seguida en direcció a la plaça 

Maluquer i Salvador, on la mani-

festació feia una primera aturada 

per denunciar que "el masclisme 

existeix perquè al capitalisme 

li convé que siguem submises", 

deia la Coordinadora, "perquè 

continuem portant criatures al 

món que després seran explo·

tades laboralment. El sistema 

capitalista vol que hi hagi treba·

lladores sense feina perquè així 

la resta acceptem contractes mi·

La protesta continuava fins a la 

Porxada, que la rebia il·luminada 

de lila, i on les convocants van re-

cordar com la pandèmia ha portat 

a una societat en què "els rics cada 

cop són més rics, mentre la clas·

se treballadora ens empobrim". 

Les manifestants exigien serveis 

essencials públics i sense afany de 

lucre, nacionalització de sectors es-

tratègics, com subministraments, 

o gestió pública de les tasques de 

reproducció amb menjadors, esco-

les bressol, casals infantils i de gent 

gran, i bugaderies públiques.  m.e.

serables", afegien les convocants. 

Acompanyats de crits de "visca la 

lluita feminista" es desplegava 

una pancarta que denunciava l'ali-

ança de patriarcat i capital, i alerta-

va: "Feminisme és revolució". Les 

manifestants també van mostrar el 

suport "a les persones que lluiten 

i surten al carrer per protestar 

contra la violència estructural", 

perquè "violència no és cremar 

contenidors; sinó els desnona·

ments, el 40% d'atur juvenil, 

l'emergència climàtica, la preca·

rietat i el masclisme".

xavier solanas

DIA DE LES DONES  MANIFESTACIÓ FEMINISTA, ANTIRACISTA I CONTRA LA TRANSFÒBIA EL 8-M

Més de 500 persones surten
al carrer pels drets de les dones

ORGANITZADES  Unes 500 persones van recórrer els carrers el 8-M

El paper essencial de les dones

La secció sindical de CCOO a l'Hospital de Granollers va organitzar dilluns 
l'acció Un minut per tu, per totes i per tots, amb motiu del 8-M. En l'acte es 
va llegir el manifest Som dones, som essencials, i es va reconèixer la feina 
essencial de les dones amb un minut d'aplaudiments. Per al sindicat, aquest 
8-M arriba després d'un any de pandèmia, "un any molt difícil per a tothom

i especialment per a les dones", ja que la crisi sanitària ha evidenciat 
l'essencialitat de les tasques de cura de les persones i de sostenibilitat de la 
vida, i com aquestes tasques són realitzades sobretot per dones. Per això, el 
sindicat reclama una sortida econòmica de la crisi "que no perpetuï un cop 

més la precarietat, la divisió sexual del treball, la bretxa salarial, la falta de 

corresponsabilitat i les violències masclistes".

ccoo

MOBILITZACIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS A L'HOSPITAL

L’alumnat de primer del CFGS 

de Màrqueting i Publicitat de la 

UGranollers va presentar dijous, al 

Museu La Tela, els resultats d’una 

activitat d’anàlisi sobre la igualtat 

de gènere en les sèries d’animació 

infantil, emprant tècniques quan-

titatives i qualitatives. A més de la 

presentació oral de les dades, els 

alumnes van proposar una icona 

per identificar les sèries igualitàri-

es per tal que els infants i les seves 

famílies puguin identificar aquest 

tipus de contingut fàcilment en 

pantalla, i van realitzar el vídeo-re-

sum de l’activitat amb motiu de la 

seva participació als premis edu-

CAC a l’escola. L'objectiu de treba-

llar l’educació mediàtica a l’aula ha 

estat "fomentar l’esperit crític 

sobre el contingut audiovisual", 

asseguren des del centre, ja que 

"aquesta és una competència 

clau". "Els nostres alumnes se·

ran futurs tècnics en màrque·

ting i publicitat i treballaran 

utilitzant el llenguatge audiovi·

sual, i per tant l’han de conèixer 

i ser crítics amb els valors que 

poden transmetre", afegeixen.  

Per tractar l’educació mediàti-

ca amb perspectiva de gènere el 

grup ha comptat amb el suport de 

la doctora Anna Pérez-Quintana, 

directora de la Unitat d’Igualtat de 

la UVic, i també s’ha desenvolupat 

una unitat didàctica perquè aques-

ta activitat d’anàlisi es pugui repli-

car en altres centres de formació 

professional de Granollers. A més, 

els resultats de l’activitat i la pro-

posta d’icona s’han fet arribar al 

Canal Super3 i al Consell Consell 

Nacional dels Infants i els Adoles-

cents de Catalunya. 

La igualtat de gènere en

les sèries d'animació infantil  

Alumnes de Màrqueting 

i Publicitat de la 

UGranollers estudien els 

rols de gènere a les sèries

Les activitats a l’entorn del Dia de 

la Dona s’allargaran fins al 23 de 

març. Entre d'altres, aquest dijous 

(19.30 h) el Museu organitza una 

xerrada sobre les dones del gòtic a 

càrrec de la historiadora Anna Giro-

nella, que es podrà seguir en direc-

te o a través del canal de YouTube 

del Museu. També aquests dies te-

nen lloc dos cursos en diverses ses-

sions. Un és Cos, tecnologia, dona i 

cinema, a càrrec d’Alba G. Torrents, 

professora de Teoria de Gènere a la 

UAB, i organitzat per Roca Umbert. 

El curs, que relaciona cos, tecnolo-

gia i gènere al cinema, va arrencar 

dimarts i continuarà el 16 i el 23 

de març (19 h) a Roca Umbert i en 

streaming. El segon curs, organit-

zat pel CIRD, és Feminisme(s) per a 

principiants, i va a càrrec de Núria 

Alcaraz, de la Cooperativa L’Esber-

la, que aborda els moviments i cor-

rents de pensament feminista en 

quatre sessions virtuals (11, 18 i 25 

de març i 8 d’abril, de 18.30 a 19.30 

h). Cal inscripció prèvia. 

Dijous arrenca el 

curs Feminisme(s) 

per a principiants

"Sempre s’ha d’escoltar què di·

uen els nens; crear les condici·

ons de confiança perquè puguin 

parlar i explicar què els passa". 

"Aquesta seria una manera de 

detectar des de ben aviat pos·

sibles abusos o les situacions 

que els afecten". Així reflexionava 

Carme Diaby, activista feminista i 

contra els abusos sexuals, al voltant 

de la seva experiència personal en 

una xerrada organitzada per l’en-

titat Sorotopia amb motiu del 8-M. 

"La Carme és una dona forta i 

valenta que ha sabut afrontar 

l’adversitat amb molta valentia", 

apuntaven les organitzadores en 

la presentació. I és que la Carme, 

veïna de Granollers durant molts 

anys, va patir abusos sexuals entre 

els 5 i els 15 anys per part d’un amic 

del seu pare que vivia a casa seva. 

"Era una persona respectada per 

la família i per la comunitat que 

ens manipulava a tots per tenir el 

control; era molt previsor, molt 

conscient del que feia", explicava 

Diaby. "Durant molts anys no vaig 

dir res a ningú, perquè ell em de·

manava que no ho fes, em tenia 

espantada", explicava. "Hi ha un 

moment, però, que et sents al 

fons del pou i veus que no estàs 

bé. Això et dóna força per dir que 

no vols seguir així i per buscar 

Carme Diaby: "Nens i nenes

han de tenir persones en qui 

confiar per evitar abusos"

suport". En el seu cas, deia, va ne-

cessitar sis anys de teràpia per ex-

plicar-ho a la seva família, d'origen 

senegalès. "Vaig veure que calia 

recordar el passat per sanar el 

futur. Em vaig apoderar i vaig ser 

valenta, cosa que alhora va refor·

çar la meva família", deia. 

Diaby, a més, també remarcava 

que aquestes situacions es produei-

xen en més casos dels que sembla i a 

tot arreu: "Els abusos no entenen 

de classe, de gènere o de religió". 

Per tot plegat, insistia, "cal tenir 

sempre aliats, persones amb qui 

confiar que ens puguin ajudar, 

i parlar de tot amb els nens, per 

generar confiança".  x.l.

arxiu

CARME DIABY

Més informació a somgranollers.cat
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L'Ajuntament de Granollers ha 

constituït la Taula de Seguiment del 

Pla Jove, un òrgan de participació 

que pren el relleu al dissolt Consell 

de Joventut i que pretén implicar 

més els joves i les entitats juvenils 

en les polítiques de la ciutat. El re-

gidor de l'àrea, Francesc Arolas, 

detalla que la Taula –oberta a tot-

hom– es reunirà per primer cop el 

18 de març (18 h, per via telemàti-

ca) i que, "com a mínim, farà una 

trobada anual per fer propostes 

i avaluar les línies d'actuació del 

Pla Local de Joventut", aprovat el 

2019 i amb vigència fins al 2022. El 

Pla Jove, que implica els joves d'en-

tre 18 i 35 anys, preveu 75 línies 

d'actuació repartides en cinc eixos. 

Pel que fa a l'eix d'Emancipació, 

s'han iniciat 15 de les 17 actuacions 

previstes, i hi han participat 11.613 

persones. A més, l'Oficina Jove ha 

atès 5.420 consultes, "el doble que 

l'any anterior", destaca el regidor, 

qui afegeix que també s'ha contrac-

tat una persona com a informadora 

del Gra, referent en temes d'ocupa-

ció, que ha permès desenvolupar el 

En total han estat 8 actuacions de 

les 12 que fixa el pla, amb 9.784 

persones que hi ha participat.

A l'eix 4, de promoció sociocultu-

ral i oci alternatiu, Arolas destaca 

que s'ha mantingut actiu, tot i les 

restriccions de la pandèmia i 2.499 

persones han participat en les 8 

accions executades de 9, com el 

Dnit, l'Escenari obert i els concur-

sos Gra d'Or i Mostra el teu talent. 

En el vessant més negatiu, destaca 

l'anul·lació del Musik N Viu.

Finalment, el cinquè eix és el 

programa de treball transversal i 

comunicació, en què destaca el pla 

propi de comunicació, la creació 

d'una eina pròpia de seguiment i 

avaluació, i el programa Fem Xar-

xa, una eina innovadora que ha 

propiciat actuacions transversals 

amb diversos serveis municipals.

L'alcalde, Josep Mayoral, destaca 

quatre elements bàsics que acom-

panyen tots els programes: "la 

participació, la creativitat a l'es-

pai escènic del Gra i més enllà, 

la ciutat educadora i l'educació 

per a la igualtat", assegura.  m.e.

programa Fem Xarxa. A més, s'ha 

fomentat la xarxa de sales d'estudi.

En l'eix de Formació, mobilitat i 

lleure educatiu, s'han iniciat 14 de 

les 32 actuacions previstes, i hi han 

participat 712 persones. S'han fet 

cursos i tallers "més orientats cap 

a la professionalització", els itine-

raris d'estiu i el projecte Etcètera. 

S'ha suspès la caminada ciutadana 

"que es feia amb els instituts, i 

que havia perdut interès", diu 

Arolas, però s'ha creat l'Espai Jove 

de Can Bassa.

El tercer eix –Programa de pro-

moció i suport de la participació ju-

venil– ha inclòs el projecte PIDCES, 

amb una part presencial als insti-

tuts i el suport a iniciatives juvenils 

–com fires, concerts i exposicions–. 

SERVEIS  EL SERVEI DE JOVENTUT VA ATENDRE MÉS DE 5.400 CONSULTES A L'OFICINA JOVE

Entre les accions del pla 
destaquen la creació de 
l'Espai Jove de Can Bassa
i el reforçament del Gra

Arrenca la Taula del Pla Jove
És un òrgan de participació per fer seguiment de les accions del pla

Set de cada deu usuaris de les bibli-

oteques de Granollers hi arriben a 

peu. Aquesta és una de les principals 

conclusions que s’extreuen d’una 

enquesta elaborada en el marc del 

projecte Bibliomobilitat, impulsat 

per l’Ajuntament amb el suport de 

la Diputació i Granollers Pedala per 

reflexionar sobre la ciutat i l'entorn 

urbà a partir de la mobilitat al vol-

tant de les biblioteques. Així, entre 

desembre i gener es van fer 207 en-

questes als usuaris de Can Pedrals i 

Roca Umbert per conèixer els seus 

hàbits de desplaçament a les bibli-

oteques. Dels resultats destaca, per 

exemple, que la gran majoria hi ar-

riben a peu –75,4% a Can Pedrals 

i 67,4% a Roca Umbert–, sobretot 

per una qüestió de salut, comoditat 

i rapidesa, a banda de la distància.

En transport públic ho fan un 

7% dels usuaris a Can Pedrals i un 

5,7% a Roca Umbert, mentre que 

en bicicleta ho fan un 6,8% a Can 

Pedrals i un 7,4% a Roca Umbert. 

També hi ha qui hi arriba en cotxe 

–5,1% a Can Pedrals i 12,4% a Roca 

Umbert–, i qui ho fa en patinet, 

MOBILITAT  UNA ENQUESTA ANALITZA ELS HÀBITS DELS USUARIS

El 70% dels usuaris de les 

biblioteques hi van a peu
menys d’un 5% en tots dos casos. 

També destaca que al 24% d’usu-

aris els agradaria desplaçar-se 

d’una altra manera, i que la falta 

d’aparcaments segurs per a bicis, 

per exemple, és un dels principals 

esculls pels quals no ho fan en bici. 

Per a Benjamí Aguilar, de Gra-

nollers Pedala, la ciutat "és un cas 

d’èxit en zones de vianants, ja 

que es pot anar a peu a tot ar-

reu", i valora que els últims anys ha 

disminuït l’ús del cotxe i augmentat 

el de la bicicleta, "tot i que conti-

nua sent inferior al 2%". I afegeix: 

"Els equipaments podrien tenir 

un ús més divers i ser més ac-

cessibles si hi hagués una infra-

estructura adequada per a bicis, 

per exemple com la que hi ha a 

Cardedeu". "Això en potenciaria 

l’ús i molta gent tindria accés als 

equipaments en pocs minuts".

Amb els resultats de l’enquesta, 

Bibliomobilitat organitza dos ta-

llers, el 16 i el 30 de març (19 h, en 

línia), per redissenyar els carrers i 

reflexionar sobre com ha de ser la 

mobilitat a la ciutat.  x.l.
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9è aniversari

JOSEP Mª MATAS ALMIRALL
en record del seu pare 

  JAUME MATAS CRUIXEN

Cap al tard

Com s’arrissen els cabells
en un bany d’escuma blanca
s’esfilagarsen de vermells,
de rosats, roigs transparents 
i llargues fileres de malves
amb un esclat de llums d’or
que obren el foc i l’anar i venir
i fosforescències d’escames 
i acaben enlluernant el cel
mentre s’enfosqueix la plana.

Enric Garcia-Pey
març de 2021.
In Memoriam: Josep Maria Matas

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
14/02 Maria Balletbó Vitales  89 anys
01/03 A. Leonardo Castaño Vico  85 anys 
01/03 J. Manuel Granados Cuenca 48 anys 
02/03 Manel Rosario Benesey  82 anys 
03/03 José Gómez Flores  78 anys 
05/03 Emília Marín Díaz  81 anys 
06/03 M. Teresa Cano Hernández  50 anys
06/03 Joan Cosp Brunés  82 anys 

06/03 Maria Serra Forns   79 anys
06/03 M. Ángel Colombo de Sande 50 anys 
07/03 Xavier López Molist  50 anys 
07/03 Maria Gausachs Pont  85 anys 
07/03 Catalina Grande Berrocal  72 anys
07/03 Pedro Giménez Quesada     95 anys 
07/03 José Antonio Soler Grau   83 anys
08/03 José Jiménez Pedrosa      75 anys

La Policia Local de les Franque-

ses va detenir dijous un home de 

32 anys per un presumpte delicte 

contra la salut pública. Veïns del 

carrer Cantàbria, a Bellavista, van 

alertar que hi havia un home que 

actuava de manera sospitosa amb 

viatges constants a un vehicle es-

INFRAESTRUCTURES LA DIPUTACIÓ ES FARÀ CÀRREC DE L'OBRA

Detingut un home per

tràfic de drogues a Bellavista

Els darrers dies s'han registrat di-

versos accidents de trànsit a Grano-

llers i les Franqueses amb diversos 

ferits. Un d'ells, potser el més apa-

ratós, va passar dissabte al vespre a 

la cruïlla dels carrers Esteve Terra-

des i Emili Botey, quan dos vehicles 

van topar i un d'ells, un monovolum 

amb quatre passatgers, va bolcar. 

Arran del xoc, quatre vehicles que 

hi havia aparcats al carrer van que-

dar malmesos, i un dels ocupants 

va resultar ferit amb una fractura 

a la cama. D'altra banda, dimarts, 

sobre les 15 h, un conductor veí de 

ràcter lleu tres persones, que van 

ser ateses pel Servei d'Emergènci-

es Mèdiques (SEM).

Sortida de via a Bellavista
D'altra banda, a les Franqueses, una 

conductora de 84 anys va perdre el 

control del vehicle i va xocar contra 

una paret al carrer Tarragona del 

barri Bellavista. La dona va haver 

de ser excarcerada del vehicle pels 

Bombers, i va ser traslladada amb 

un fort cop al pit a l'Hospital de 

Granollers. Cap més persona no va 

resultar ferida en l'accident. 

Menorca d'entre 30 i 40 anys que 

quintuplicava la taxa màxima d'al-

coholèmia permesa va impactar 

amb dos cotxes aparcats al carrer 

Esteve Terrades, i, després d'entrar 

a la rotonda de Serrrat i Bonastre, 

va acabar xocant amb un autobús. 

El xoc, malgrat tot, no va produir 

cap ferit, tot i que l'home, segons la 

prova d'alcoholèmia, marcava 1,23.

I un altre accident es va produir 

el mateix dimarts poc després de 

les 6 h, al carrer Jordi Camp, en què 

van impactar dos vehicles. Arran 

del xoc van resultar ferides de ca-

POLICIA LOCAL

SUCCESSOS TRES PERSONES VAN RESULTAR FERIDES EN UN XOC ENTRE DOS VEHICLES A JORDI CAMP

Diversos ferits en accidents al volant

IMPACTE AMB UN BUS  Dimarts a Serrat i Bonastre COTXE BOLCAT  Al carrer Esteve Terrades, dissabte

POLICIA LOCAL

Un conductor borratxo, que multiplicava per cinc la taxa màxima

permesa, va impactar amb un autobús a la plaça Serrat i Bonastre

se'l va escorcollar, a ell i al vehicle. 

En l'escorcoll es van intervenir 81 

grams d'haixix; 648 grams de co-

caïna en roca; 1 balança; i diners 

fraccionats en bitllets de 50, 25, 

10 i 5 euros. Els agents també van 

comprovar que l’home feia servir 

un patinet elèctric pels seus des-

plaçaments. La Policia Local el va 

detenir i el va traslladar a la co-

missaria dels Mossos d’Esquadra 

per passar a disposició judicial.

La Diputació de Barcelona ha lliu-

rat a l’Ajuntament de Granollers el 

projecte de millora del vial d’accés 

al centre penitenciari de Quatre 

Camins, antiga carretera BP-5002. 

El projecte inclou el condiciona-

ment del pont sobre el ferrocarril 

i la valoració econòmica d'altres 

actuacions proposades. El centre 

penitenciari està ubicat al terme 

municipal de la Roca del Vallès. 

Actualment aquest centre té l’ac-

cés principal des de l’enllaç de les 

carreteres C-35 i BP-5002 mitjan-

çant un vial d’accés rural, que és 

titularitat de Diputació en el tram 

coincident amb l’antic traçat de 

la BP-5002 en una longitud de 59 

metres i situat al terme de Grano-

llers. Aquest tram de vial incorpo-

ra un pont sobre les vies de ferro-

carril, el qual es troba en mal estat.

El planejament associat al cen-

tre penitenciari preveu l’execució 

del vial d’accés des de l’enllaç de 

l’autopista AP-7 amb la carretera 

BP-5002. A l’espera de l’execució 

del nou accés, s’acorda el condici-

onament del vial en el tram de ti-

tularitat de Diputació, així com el 

posterior traspàs a l’Ajuntament 

de Granollers.

Les principals actuacions a rea-

litzar, pressupostades en 150.888 

euros i amb un termini d’execució 

de tres mesos, són la millora de la 

seguretat viària del pont amb la 

substitució dels sistemes de con-

tenció de vehicles i la instal·lació 

d'una reixa antivandàlica, la repa-

ració de les deficiències existents 

en l’estructura del tauler, repicar 

el paviment deteriorat i renovar-lo 

amb aglomerat asfàltic, així com la 

substitució dels senyals de prefe-

rència de pas per uns de nous. 

Reforma del pont i del vial 

per accedir a Quatre Camins

Canovelles ha estrenat un nou ca-

mió per a la recollida d’escombra-

ries amb el qual completa la reno-

vació de la flota per a la neteja de 

la via pública. El nou vehicle, més 

eficient i sostenible que l’anterior, 

suposa una millora del servei i una 

reducció en el cost del seu ús i man-

teniment. La renovació s'emmarca 

en el nou contracte del servei de re-

collida d’escombraries i neteja vi-

ària adjudicat a l’empresa Urbaser 

SA. Els últims mesos, Canovelles ha 

renovat les dues màquines escom-

bradores, el camió per a la recollida 

de mobles i el vehicle de neteja amb 

hidropressió, entre d’altres. 

Segons les dades de la companyia 

energètica Endesa, els casos de frau 

destapats els darrers 5 anys a Gra-

nollers han augmentat un 70%, i 

l’energia defraudada un 175%. En 

concret, durant el 2020 l’energia 

defraudada a la ciutat amb aquesta 

pràctica il·legal va ser de més de 2,7 

milions de kilowatts, l’equivalent al 

consum mensual de 10.000 llars. De 

fet, arreu de l'Estat, l’últim any s’han 

detectat connexions il·legals en el 

50% de les inspeccions realitzades. 

Davant d'això, la companyia reforça 

l'aplicació de la intel·ligència artifi-

cial per lluitar contra les connexi-

ons irregulars a la xarxa elèctrica. ❉

Canovelles renova 

l'últim vehicle de 

recollida de brossa

El frau elèctric a 

Granollers creix un 

175% en cinc anys

tacionat. La Policia Local va fer 

diverses comprovacions fins que, 

al cap d'unes hores van localitzar 

el sospitós a l’interior d'un vehicle. 

Els agents van identificar i interro-

gar l'home, que va donar explica-

cions incoherents, motiu pel qual 
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608€  548€

INTECAT Granollers - Pl. Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469

granollers@intecat.com | www.intecat.com

Contacta'ns per més informació

A partir de

* Promoció de -20€ al comprar uns AirPods o AirPods Pro amb un Apple Watch vàlida fins al 21 de març del 2021. Exemple de preu calculat amb un Apple Watch Series 6 GPS de 40mm 
(PRODUCT) RED i uns AirPods de 2a gen amb estoig sense càrrega sense fils. Promoció de fins -40€ en Apple Watch (PRODUCT) RED vàlida fins al 31 de març de 2021.

Apple Watch + AirPods

Emporta’t els AirPods amb un 20€ de descompte
comprant-los conjuntament amb el teu nou Apple Watch!

-20€
*

-40€
*
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
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Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Ja fa un any que convivim amb la Covid-19, amb les mascaretes, les dades 
epidemiològiques, les restriccions i, lamentablement, amb xifres de malalts i 
morts que fan esgarrifar. Fa un any que ens vam tancar a casa pensant que hi 
seríem 15 dies i tot plegat s'acabaria ràpid; i ara intuïm que, malgrat l'arribada 
de la vacuna, això encara va per llarg. Fa un any que hem assumit el teletreball, 
les videotrucades, els streamings i altres eines digitals com a bàsiques per 
comunicar-nos. Fa un any que ens limiten al mínim les abraçades i petons.

Ara que fa un any que hem assumit coses inimaginables, és hora de fer 
balanç i, des de la responsabilitat i la cerca del bé comú, qüestionar si hem 
trobat la millor manera de superar la crisi sanitària. Si, a banda de coses
positives, com la digitalització i la millora de l'accés a molts serveis, també 
ens deixarà retallades de drets i llibertats. Si cal apuntar més decididament
al canvi climàtic com l'origen d'aquesta dramàtica conseqüència. És hora
de mantenir la prudència per evitar contagis, però també de plantejar quina 
societat de futur volem i quin planeta volem per viure. Granollers diu que
vol ser motor de canvi al país. El repte és majúscul i, de moment, tal dia farà 
un any, i és la ciutat la que s'adapta al pensament únic que està comportant
la gestió de la pandèmia. 

TAL DIA FARÀ UN ANY
Editorial

Sempre havíem trobat un bar obert
per fer un cafè, per esperar algú, 

per llegir, per xerrar… Els bars 
són patrimoni de la humanitat.

Els hem de protegir anant-hi

social de la Penya Cunitu. El bar Savoy on 
més tard es va posar el Banc d'Expansió 
Comercial; la Fonda Europa!, molt a prop 
just davant on hi ha ara l'oficina de correus 
el Bar La Sila, que va ser un dels primers a 
tenir televisió per veure partits de futbol. 

Tanmateix el Casino també va ser un 
bar de tertulians. El meu avi s'hi va pas-
sar gairebé tota la vida. Més avall de la 
Fonda hi havia La Granja (actualment hi 
ha el Viena), lloc de trobada dels més jo-
venets on fèiem uns flams amb nata per 
recordar sempre. El carrer Marià Maspons 
va obrir els anys 60 el bar Dallas, lloc de 
trobada dels pijos locals, actualment hi ha 
el bar Can 60. Baixant per la carretera hi 
havia els bars Can Quirico i La Bohemia, 
més tard, a tocar a la plaça de la Corona 
hi havia El Cisne, el primer snack-bar amb 
un jukebox, on ens vam iniciar molts amb 
l'Elvis Presley i el rock'n'roll. Just davant 
hi havia el bar de Can Peret. 

Allà on hi ha ara el Museu de Granollers, 
a l'edifici que durant la dictadura va ser 
ocupat per la Falange Española, hi havia 
el bar més animat de la ciutat: el bar de 
la Unió Liberal, on es feien les grans ter-
túlies polítiques. A la plaça de les Olles, on 
jo vivia, hi havia el bar Juan i una bodega 
on venien vi a granel i també s'hi podia fer 
un got. A la plaça de la caserna dos bars: 
Can Layon i el bar Girona. Al carrer de les 
Travesseres hi havia el bar Mariano on es 
va fundar el cor de Can Mariano. També 
recordo el bar La Gamba, on hi ha actu-
alment el restaurant que ha conservat el 
mateix nom.

He parlat de memòria, recordant coses 
de la meva ciutat que jo vaig veure i altres 
que em va explicar la meva família. Proba-
blement m'he deixat més noms, però de 
ben segur els ciutadans de Granollers tots 
tenen o han tingut el seu bar.

En Josep Pla, que feia estades a la Fonda 
Europa, ho explica molt bé: "Gairebé tot el 
que pot succeir en públic succeïa llavors 
en els cafès, i el que no hi succeïa no exis-
tia. [...] La decadència dels cafès implica el 
crepuscle d'una entera civilització".

as i curt: Fem un cafè? És la 
manera de trobar-nos, de veu-
re'ns, d'estar una estona junts, 
de fer-la petar. És una manera 

de quedar amb algú, sigui amic, conegut, 
saludat o familiar. És una manera de fer 
vida social, de sortir de casa, de dir bon 
dia, bona tarda o bona nit. Els bars són 
necessaris a qualsevol hora. Sempre són 
oberts, n'hi ha que obren a les 6 del matí 
i n'hi ha que tanquen a les 4 de la matina-
da. Sempre hem trobat un bar obert per 
fer un cafè, per esperar algú, per llegir el 
diari, per fer el tafaner, per xerrar amb el 
cambrer que coneixem de tota la vida, per 
estar sol, per estar acompanyat. 

Els bars són patrimoni de la humanitat. 
Els hem de protegir anant-hi.

Els homes sense els bars poca cosa farí-
em. No sabem passejar per les ciutats, po-
bles si no acabem al final de la passejada 
en un bar. No sabem anar a la feina sense 
passar primer pel bar. No sabem retro-
bar-nos si no és en un bar. Si ens hem de 
reunir amb algú, sempre ho fem en un bar. 
Quan diem a un amic, familiar o la parella 
la típica frase: hem de parlar! Ens trobem 
al voltant d'una taula tot prenent un cafè 
en un bar.

Fa més o menys un any ens va canviar la 
vida amb relació als bars. La pandèmia ha 
obligat les autoritats a tancar tots els bars. 
Hem passat mesos sense trepitjar-los. Ara 
ens deixen anar-hi a hores convingudes, 
és a dir unes hores al matí i unes hores 
el migdia. Ens tornem a retrobar amb la 
cambrera o cambrer que, malgrat portar 
mascareta, encara recorda el nostre nom o 
també amb l'amo del bar que està enfon-
sat anímicament i econòmicament, i amb 
qui ja no fem la conversa que fèiem fa més 
d'un any. Tot plegat molt trist, però tots 
esperem que arribi la primavera i tornem 
a "la nova normalitat".

Quan era petit, i més tard quan era jove, 
a la nostra ciutat hi havia molts bars. Bars 
on es feien tertúlies i anàvem per tro-
bar algú que sabíem que el trobaríem en 
aquell bar. No oblidem que no existien els 
mòbils i, per tant, els bars eren llocs de 
trobada habitual sense quedar. Ja sabíem a 
qui trobaríem segons el bar i l'hora. 

Recordo que en el tram de la carretera 
hi havia el Bar Salamero, just al costat del 
cine Canigó, on jugàvem a futbolí; el bar 
Comercial amb els grans billars i la seu 

R

FEM UN CAFÈ?

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra

Bústia

Sanitat té nom de dona
El personal de la sanitat treballem les 24 ho-
res del dia els 365 dies l’any. La impossibi-
litat de planificar les nostres vides quan es 
van encadenant contractes eventuals, de fins 
i tot dies, fa que les dificultats per conciliar la 
vida laboral i familiar de les dones s’agreugi 
en aquest context. Durant la pandèmia s’ha 
observat que aquelles feines remunerades 
que cobren especial rellevància per fer front 
a la Covid-19 són les professions més femi-
nitzades, fruit de la segregació horitzontal 
del mercat de treball, com ara el personal 
sanitari i farmacèutic on el 70% som dones, 
residències de gent gran (84%) i personal 
de serveis socials (80%), entre d’altres.

D’acord amb les últimes dades de l’En-
questa de Població Activa (EPA), les dones 
representem el 66% del personal sanitari, 
arribant al 84% en el cas de les infermeres i 
psicòlogues, 51% en medicina i 72% en far-
màcia. Els percentatges de participació entre 
homes i dones son extrapolables a les resi-
dències de gent gran i dependents.  Tot i que 
les dones som les que més hem estat a pri-
mera línia en resposta a la pandèmia, seguim 
estant infrarepresentades en els càrrecs de 
direcció: per cada tres experts homes citats 
als mitjans, tan sols s’ha citat una dona. 

La pandèmia té, a més, una dimensió so-
cial important en l’àmbit privat, ja que les 
dones som les que realitzem la major part 
de les tasques domèstiques: a les dificultats 
habituals de conciliació i falta de correspon-
sabilitat ha d’afegir-se el tancament de les 

escoles i el confinament de la població als 
seus domicilis, el que ens ha comportat una 
sobrecàrrega de feines no remunerades.

Durant la primera onada, vam haver de 
seguir uns protocols que no estaven disse-
nyats per protegir-nos, sinó per naturalitzar 
l’absència de material. La manca de personal 
es va acabar resolent amb la tenacitat de les 
plantilles. Un contacte directe i continuat 
amb persones afectades per coronavirus im-
plica un elevat nivell d’exposició al contagi, al 
marge de l’enorme pressió derivada de do-
blar torns i fer moltes més hores extres del 
normal, amb les conseqüències emocionals i 
psicològiques que aquesta situació, mantin-
guda en el temps, pot arribar a comportar. 

L’enorme sobreesforç de la primera ona-
da no es va compensar amb un període de 
calma, degut als interessos polítics i em-
presarials d’accelerar la tornada a la nor-
malitat enfront de les recomanacions. 

Fins i tot hi ha problemes, un any després, 
al voltant del reconeixement de les baixes 
del personal de la sanitat, que encara crea 
més desgast en un context de desborda-
ment del sistema. 

Queda palès que no hi ha una voluntat real 
de cuidar les que tenen a les seves mans la 
responsabilitat de tenir cura de les persones 
malaltes. La crisi de la Covid ha posat en evi-
dència que tenim un sistema de salut eficient 
gràcies a la gran professionalitat i el com-
promís de les treballadores, malgrat l’infra-
finançament i les privatitzacions encobertes.

INTERSINDICAL
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OPINIÓ

On acaba la llibertat d'expressió?

JUANMA 
DE VARGAS

Regidor de Ciutadans 

a l'Ajuntament de Granollers

es protestes i els disturbis amb 
motiu de la detenció de Pablo 
Hasél van motivar que en l'últim 
ple municipal es presentés una 

moció per part del PSC "a favor del dret a 
la llibertat d'expressió". Aquesta moció va 
ser secundada per tots els partits de l'opo-
sició, excepte pel nostre, Cs Granollers.

Érem partidaris de votar a favor la mo-
ció, perquè estàvem d'acord amb els seus 
dos acords inicials, és a dir, manifestar el 
compromís del consistori amb la llibertat 
d'expressió i instar al Govern d'Espanya 
perquè revisi l'actual legislació relativa a la 
llibertat d'expressió. Tot es va trencar quan 
els socialistes van incloure in extremis un 
punt addicional com a condició dels partits 
independentistes per al suport de la moció 
i per retirar la que ells ja tenien preparada. 
Aquest acord addicional diu així: "mostrar 
disconformitat a la sentència imposada 
al cantant Pablo Hasél per l'expressió del 
seu pensament a través de les cançons i les 
seves piulades". Creiem que el PSC es va 
equivocar. Primer, per no respectar i qües-
tionar les sentències i procediments judi-
cials i, sobretot, per comprar l'argument a 
independentistes i populistes que Hasél és 
a la presó per unes lletres i uns tuits. Res 
més lluny de la realitat.

Els convido que consultin el currículum 
delictiu de Hasél: condemnes per enalti-
ment del terrorisme, incitació a l'odi i la 
violència, assalt a entitat bancària, amena-
ces i agressió a un testimoni, agressió a un 
periodista de TV3… Queda clar que aquest 
senyor no és un cantautor de la postguerra 
que, guitarra en mà, ha de fugir per dedi-
car-li una cançó protesta al règim. Es trac-
ta d'un delinqüent reincident i és per això 
que va a presó. Ni més, ni menys.

A més, jo els pregunto a cadascun de vos-
tès: on creuen que acaba la llibertat d'ex-
pressió? Molts dels qui van donar suport a 
la moció es consideren feministes. Els con-
vido que repassin l'antologia de tuits i lle-

L

tres misògines i degradants cap a les dones 
de Hasél. És delicte, amb tota la raó, ame-
naçar verbalment o insultar a una parella 
o companya, però és llibertat d'expressió 
quan el seu autor és un cantant d'extrema 
esquerra? No té sentit. He vist gent linxada 

a les xarxes socials per molt menys, però 
amb les lletres degradants de Hasél es mira 
cap a un altre costat. Els polítics i mitjans de 
comunicació independentistes prefereixen 
posar-se una bena en els ulls amb la con-
dició de pujar al carro de tot el que pugui 
menyscabar la imatge d'Espanya.

I què em diuen de la incitació a l'odi? 
És llibertat d'expressió fer apologia o jus-
tificar el terrorisme d'ETA, Terra Lliure, 
Al-Qaeda o del Grapo? Com se sentirien si 
aquest subjecte cantés que mereixen mil 
quilos d'amonal o que els exploti el cotxe? 
O convidés a clavar-li un piolet al cap a al-
gun familiar seu? O si digués que s'hauria 
de posar una bomba a la seu del seu par-
tit? Segur que molts polítics no trigarien a 
prendre accions legals per incitació a l'odi 
i la violència. I els asseguro que em tindri-
en al seu costat condemnant un fet de tal 
mena. Però, sembla que tota aquesta vio-
lència, insult, injúria si va acompanyada de 
música o, més ben dit, si és expressada per 
un artista d'esquerres, passa a convertir-se 
automàticament en art i llibertat d'expres-
sió. Els mateixos que tracten de censurar o 
boicotejar actes de partits polítics que no 
són afins a les seves tesis, a nosaltres ens 
ha ocorregut a Vic o Renteria, s'estripen 
ara la camisa parlant d'opressió, de falta 
de llibertat d'expressió, de democràcia. 
No és comprensible, no és coherent. Passa 
una cosa semblant amb els populistes in-
citadors d'assetjament públic quan ells el 
pateixen personalment.

Estic a favor de la llibertat d'expressió, 
de la crítica àcida o irònica, de dissentir, de 
la protesta pacífica, d'acusar amb proves… 
no del boicot, l'amenaça, l'insult, la incita-
ció a l'odi o la violència.

I si no sabem on acaba la llibertat d'ex-
pressió, una altra qüestió important seria 
dilucidar on comença el dret a l'honor de 
les persones que són injuriades o amena-
çades… Això bé mereix una altra profunda 
reflexió per part de tots nosaltres.

agraden els aeroports. En-
cara que, per parlar amb 
més exactitud, potser hau-
ria de dir que m'agradaven 

els aeroports. Els d'abans. Els que tenien 
vida. Els d'ara ja no són el mateix. La pan-
dèmia els ha convertit en gegantins espais 
buits, inhòspits, àrids, desolats. En llocs on 
la solitud hi ha fet niu i hi campa a plaer. 
On la fredor i la vacuïtat corprenen qual-
sevol atrevit passatger que, més per força 
que no pas per gust, gosa desafiar l'envit 
desconegut i descontrolat del maleït virus, 
convertit en plaga, que s'ha instal·lat entre 
nosaltres per malbaratar-nos el tedi de les 
nostres vides que, malgrat que fossin vul-
gars, simples i monòtones, les crèiem se-
gures. I la por al contagi de la malaltia ens 
ha reclòs. Dins les cases, però també dins 
nostre, fins a fer d'aquelles vides d'abans, 
en les quals regnaven les certeses, un pre-
sent incert, farcit de preocupacions pel 
futur i de temors per l'avui. Ens ha descol-
locat, ens ha descompost. Ens ha fet sentir 
fràgils i vulnerables i ens ha retornat, sen-
se adonar-nos-en, als moments més cre-
pusculars de l'existència humana.

Són reflexions que em faig de fa molt 
temps, però va ser en aquell instant, con-
templant la solitària vastitud de la im-
mensitat de l'espai que m'envoltava, quan 
ho vaig veure clar. 

Va ser quan, després de temps de no fer-
ho, vaig haver de tornar a trepitjar alguns ae-
roports. En un d'ells, ben conegut i al que hi 
he passat moltes hores esperant connexions 
amb altres vols, com em va succeir aquest 
cop, vaig tenir estona per poder-m'hi passe-
jar llargament, furetejant arreu, mentre es-
perava que es fes l'hora d'embarcar. Malgrat 
que és un aeroport desmesurat, inabastable 
i, segurament per això, majestuós com pocs, 
hi havia molt poca gent asseguda a les buta-
ques de les diverses sales d'espera, en altres 
temps atapeïdes a vessar. Em vaig entrete-

El millor pla no és fer cap pla
nir escoltant, enmig del silenci esfereïdor 
d'aquell immens indret, el so de les meves 
passes avançant damunt dels terres polits, 
brillants, pulcres, gairebé immaculats, dels 
passadissos erms, envoltats de botigues ara 
tancades, i vaig recordar que fa uns mesos 
allò era un formiguer de gent de totes les ra-
ces i cultures. Em vaig aturar un moment i, 
mentre guaitava el meu rostre reflectit en la 
netedat del terra, vaig pensar en la fragilitat 
de tot plegat, en aquesta tènue labilitat que 
ens converteix en éssers extremadament fe-
bles i vulnerables. I em vaig adonar de com 
de fàcil és que, en un tres i no res, tot canviï, 
que es perdin totes les certeses i seguretats i 
que s'esfondrin aquells edificis de pedra pi-
cada sobre els que havíem sustentat les nos-
tres vides. En com de fàcil és que de sobte 

veiem, incrèduls i impàvids, com desapareix 
molt d'allò que creiem immutable i que, pre-
sos del temor a no se sap què, siguem dúctils, 
mal·leables i fàcilment manipulables. Que si-
guem volàtils com la fulla caiguda d'un arbre 
exposada als vaivens del vent tardoral. Que 
només siguem minúscules partícules efíme-
res en un univers que, per més que ens hi 
obcequem, mai aconseguirem abastar.

I aleshores em vaig adonar de la inuti-
litat de la majoria dels nostres anhels i de 
molts dels nostres capteniments. De l'ab-
surditat de moltes de les esperances que 
dipositem en el futur i de la futilitat de la 
majoria de les ambicions que conreem.

De sobte em vaig adonar que el millor 
pla és no fer cap pla. Que el millor és viu-
re el present, viure el moment. O com diu 
en Guillem Sala a la seva novel·la El càstig, 
pensar que s'ha de viure la vida com ho 
fan els surfistes, conscients que surfejar 
una onada és una forma radical de ser 
aquí ara, i creure que tot és "el futur al da-
vant, el passat que explota al teu darrere i 
la teva estela que desapareix mentre l'ai-
gua renta les teves petjades a la sorra".

M'

RAMON 
FONT

Advocat. 

Soci de BCN Legal Group

Em vaig adonar en com de fàcil 

és que, de sobte, tot canviï, i

 veiem, incrèduls, com desapareix 

allò que creiem immutable

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”
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Segons dades del Consell General 

del Poder Judicial (CGPJ), al Va-

llès Oriental hi va haver, durant 

el 2020, un total de 256 desnona-

ments, una tercera part dels que hi 

va haver els anys 2013 i 2018, els 

dos en què més llançaments es van 

produir de l’última dècada. Pel que 

fa als 34 municipis del partit judi-

cial de Granollers, els desnona-

ments van ser 185, dels quals 43 

van ser conseqüència d’un procés 

d’execució hipotecària; 134 per 

impagaments del lloguer i 8 per 

altres motius, com per exemple les 

ocupacions d’habitatges.

HABITATGE AL PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS, AMB 34 MUNICIPIS, N'HI VA HAVER 185, UNA TERCERA PART DELS REGISTRATS EL 2018

Per a la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca (PAH), malgrat la 

pandèmia, les mesures decreta-

des per les administracions i els 

mesos sense activitat judicial, les 

dades són "desoladores". Aler-

ten que en comparació amb anys 

anteriors les xifres són "enganyo-

ses", ja que l’any passat els jutjats 

van estar tancats durant més de 

tres mesos, i això va fer que tots 

els procediments oberts quedes-

sin suspesos. 

La plataforma també recorda 

que la pandèmia ha comportat 

una crisi social i econòmica im-

portant i que "la situació de les 

famílies és cada cop pitjor".

"Aquesta nova crisi no pot re-

petir els errors del passat i ser 

una excusa per deixar a la gent 

sense llar", indiquen.

D’altra banda, tot i que les da-

des s’han reduït a la meitat res-

pecte al 2019 i a una tercera part 

respecte al 2018, Catalunya conti-

nua sent el territori de l’Estat amb 

més desnonaments, 5.737, una 

cinquena part del total de l’Estat. 

Això vol dir que, de mitjana, més 

de 15 famílies van perdre la casa 

cada dia durant el 2020, la gran 

Al Vallès Oriental hi va haver 
256 desnonaments l'any passat

Dels 185 desnonaments 

de l'àrea de Granollers, 

134 van ser per

impagament del lloguer

Curs de la UEIJaume Aragall, al comitè executiu de la Cambra

La UEI organitza un curs gratuït sobre

promoció i negoci a través de les xarxes

socials. Serà del 22 de març al 4 de maig,

els dilluns i dimarts de 18 a 21 h. Cal

fer la inscripció a través del web uei.cat.

El ple de la Cambra de Barcelona va elegir dilluns Jaume Aragall com

a nou vocal del comitè executiu, després que Pere Antentas presentés

la seva renúncia al càrrec. Aragall, que va ser escollit amb 31 vots a 

favor, ja compta amb càrrecs dins la corporació, com la presidència de la 

Cambra del Vallès Oriental i la coordinació de les Cambres Territorials.

ECONOMIA

Dels 336 treballadors de la planta 

de Bosch a Lliçà d'Amunt afectats 

pel possible tancament de la fàbri-

ca, 43 són veïns de Granollers i 9 

de les Franqueses. Així ho han con-

firmat des del comitè d'empresa, 

que l'última setmana s'ha reunit 

amb una llarga llista de polítics, 

com Salvador Illa, del PSC; Joan 

Carles Gallego, d'En Comú Podem; 

o l'eurodiputat Jordi Solé, d'ERC, 

així com amb els ajuntaments de 

Mollet, Parets, Lliçà i Granollers, 

entre d'altres, per sumar suports 

a la reivindicació de mantenir l'ac-

tivitat productiva a Lliçà. Polítics 

i ajuntaments els han manifestat 

el seu suport i s'han compromès a 

traslladar als departaments compe-

tents en indústria la gravetat de la 

situació. "Això és un problema de 

tots, que ens passa per la inacció 

política dels últims anys en ma-

tèria industrial i per la vigència 

de lleis com la reforma laboral", 

diu Emili Castells, president del co-

mitè d'empresa. "Per això els de-

manem que entenguin la situació 

i que actuïn abans no ens n'anem 

tots en orris". També el Consell 

Comarcal i tots els alcaldes de la co-

marca han donat suport a la plan-

tilla i han mostrat preocupació per 

l'impacte que tindria el tancament 

de la planta, tant per la pèrdua de 

336 llocs de treball directes –i uns 

900 d'indirectes–, com pel dany que 

podria causar en el teixit productiu 

i la competitivitat del territori.

La negociació, pendent
Dimarts, els representants de la 

plantilla es van reunir amb el comi-

tè europeu de Bosch per abordar 

la situació, i no serà fins que es co-

muniqui formalment l'ERO que no 

començarà un procés de negociació. 

"Plantejarem totes les vies possi-

bles: d'entrada, que no es tanqui 

l'empresa i es mantingui la pro-

ducció, perquè no tenim pèrdues, 

ja hem fet molts esforços i hi ha 

un pla de treball fins al 2026", diu 

Castells. "Si no hi ha més remei, 

plantejarem allunyar al màxim 

el termini de tancament, la rein-

dustrialització de la planta o les 

millors condicions possibles". 

OCUPACIÓ 

El tancament

de Bosch afectarà

43 treballadors

de Granollers

majoria (73%) per no poder pagar 

el lloguer, que s'ha encarit un 44% 

els últims cinc anys.

Més mesures de protecció
A més, el fet que Catalunya sigui 

també el territori de l’Estat amb 

més execucions hipotecàries posa 

de manifest, segons la PAH, "la 

desprotecció de les famílies 

hipotecades", així com la neces-

sitat d'una llei que garanteixi el 

dret a l’habitatge i protegeixi les 

persones, "deixant de banda els 

interessos de les elits capitalis-

tes, els bancs i els fons voltor", 

propietaris d’una tercera part dels 

pisos de lloguer a l’àrea metropo-

litana de Barcelona.

La plataforma reclama a la Ge-

neralitat i els ajuntaments que fa-

cin complir "amb contundència"

la Llei 24/2015 de mesures ur-

gents per afrontar l'emergència en 

l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica. També insta a ampliar 

el parc públic d’habitatge amb la 

cessió obligatòria dels pisos buits 

en mans dels especuladors; a for-

çar l’oferiment obligatori de llo-

guers socials per prevenir desno-

naments; i a recuperar l'obligació 

de renovar els lloguers socials que han �inalitzat o �inalitzaran. ❉

La renovació de la junta directi-

va de Pimec, que es formalitzarà 

aquest dimarts en un acte a les 

Drassanes de Barcelona, compor-

tarà alguns canvis a la delegació 

territorial del Vallès Oriental. Tot 

i que el president de la patronal a 

la comarca es mantindrà com fins 

ara, Daniel Boil –que formava part 

de la llista d'Antoni Cañete a les 

eleccions a la presidència de l'en-

titat– ha anunciat una renovació 

d'aproximadament el 25% de la 

junta comarcal. Els canvis es pro-

duiran les pròximes setmanes, un 

cop s'hagi constituït la nova junta 

general de Pimec i s'hagin reacti-

vat les diverses organitzacions de 

la patronal i les delegacions terri-

torials. L'objectiu és reforçar l'es-

tructura de l'entitat a la comarca 

i ampliar la junta de les 15 perso-

nes actuals a gairebé una vintena.

Un dels canvis, de fet, ja es va 

produir a final d'any, quan Enric 

Vallejo va substituir Joan Carles 

Basi com a delegat territorial de 

Pimec al Vallès Oriental. Ara, a 

més, es preveu la incorporació de 

nous empresaris i empresàries a 

ARXIU

DANIEL BOIL

Pimec incorporarà "dones i 

joves" empresàries a la junta

la junta, "sobretot dones i joves, 

procedents del sector industrial 

i de diversos punts de la comar-

ca", asseguren des de Pimec, que 

donarà a conèixer els noms dels 

nous integrants més endavant.

Noves antenes
L'objectiu de Pimec és reforçar el 

paper de la delegació comarcal, 

sobretot per donar millor servei 

a l'àmbit industrial. Per això, a 

més d'ampliar i renovar la junta, 

també ha previst obrir dues ante-

nes noves, al Baix Vallès i al Baix 

Montseny, que s'afegiran a l'es-

tructura que actualment ja funci-

ona a Granollers. L'obertura més 

propera serà l'oficina de Mollet 

del Vallès, que pot produir-se en 

qüestió de setmanes. Més enda-

vant, quan el procés estigui més 

madurat, s'obrirà també una ofici-

na de Pimec a Sant Celoni.

DESNONAMENTS 2013-2020

2013

PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS

655

579
620

503

603

542

9

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 841422
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2020

414 315 336358436

145 83 8

315 330 134

197 182 183207197 195 129 43
Execució

hipotecària

Impagament 
del lloguer

Altres
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Sop Selecció SL, 
Consultora de RRHH 
amb més de 30 anys 
d’experiència en Recerca 
i Selecció de Personal, 
busca per a empreses 
de diversos sectors ubicades 
al Vallès Oriental:

TÈCNIC COMERCIAL / GESTOR OBRES
TÈCNIC ADMINISTRATIU/VA QUÍMIC

SOLDADOR OFICIAL 1ª
AGENT TÈCNIC VEHICLES INDUSTRIALS

ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

OPERARIS PRODUCCIÓ
RESPONSABLE DE TORN PRODUCCIÓ

SUB - XEF JUNIOR
MECÀNIC VEHICLE INDUSTRIAL

PLANXISTA VEHICLE INDUSTRIAL
GRADUAT SOCIAL PER GESTORIA

RESPONSABLE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

S’ofereix contracte directe amb l’empresa i estabilitat professional. 
Interessats enviar CV a: info@sopseleccio.com indicant la posició per la qual s’interessen.
www.sopseleccio.com · T. 93 849 75 74

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

VENDA

CONSIGUE HASTA 5 PRE-
SUPUESTOS de reformas 
gratis. Tel. 631 01 16 68. 

PALETA Y LAMPISTA. Pro-
fesionales. Económicos. Tel. 
699 20 40 45.

PISO EN MONTORNÈS. 
NORTE-RIERA. Exterior con 
vistas. 65 m2. Comedor lu-
minoso con salida a balcón, 
cocina independiente, baño 
completo, 3 hab., suelo de 
gres, puertas de roble, pre-
instalación de calefac. (falta 
caldera), ventanas aluminio. 
Ascensor, todo exterior, so-
leado. CEE: E. Ref. LV11909. 
Precio: 89.900 euros. Tel. 93 
579 33 33. 

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

SERVEIS

PROFESSIONALS

PISO EN MONTORNÈS. 
AYUNTAMIENTO. Soleado, 
exterior y parquing. 85 m2, 
salón salida a balcón, coc. 
offi  ce con galería, 3 hab. (1 
suitte, baño cpto., 1 doble y 
1 sencilla), balcón en zona 
hab., aseo con ducha, sue-
lo parquet y gres, puertas 
de roble, vent. alum., ca-
lefacción, ascensor. CEE: E. 
Ref. LV11911. Precio: 194.000 
euros. Tel. 93 568 35 45. 

PISO EN MONTORNÈS. 
ZONA AYUNTAMIENTO. 
Planta baja, comunidad 
con piscina, parquing y 
trastero. 86 m2, salón-co-
medor, cocina indepen-
diente., lavadero, 1 habi-
tación doble, 2 sencillas, 
2 baños, hay 2 armarios 
empotrados, suelos de 
parquet y gres, ventanas 
de aluminio, calefacción, 
puertas de haya. CEE: E. 
Ref. LV11901. Precio: 187.500 
euros. Tel. 93 568 35 45. 
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L’expert respon

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

e vegades la fei-
na emmalalteix. 
Anys dedicats a 
una mateixa pro-
fessió fent movi-
ments repetitius 

i adoptant postures forçades 
o mantingudes en el temps 
poden provocar lesions osteo-
articulars, sobretot a nivell de 
canells, mans, espatlles i colzes 
que s’han de considerar com a 
malalties professionals. 

És important detectar si ens 
trobem davant d’una malaltia 
d’origen professional, doncs 
si les lesions són motivadores 
de baixa mèdica o, fins i tot, 
d’una incapacitat permanent,  
la prestació que ens correspon-
dria cobrar és d’un import su-
perior a la de la malaltia comu-
na. A més a més, serà la Mútua 
d’Accidents de Treball i Malal-
ties Professional de l’empresa 
qui haurà de prestar l’assistèn-
cia sanitària, realitzar les inter-
vencions quirúrgiques o fer-se 
càrrec de la rehabilitació que 
pertoqui i abonar íntegrament 
la medicació prescrita pels 
metges. I no oblidem que si la 
patologia apareix perquè l’em-
presa no ha adoptat les mesu-
res preventives per evitar-la, se 
li poden demanar responsabili-
tats via recàrrec de les prestaci-
ons i també indemnització pels 
danys i perjudicis soferts.

El problema és que, sovint, 
aquestes malalties queden 
silenciades i no es detecten. I 
quan són finalment diagnosti-
cades les dones treballadores 
es troben addicionalment amb 
un altre entrebanc: una bona 
part de les patologies que pa-
teixen elles a la feina no estan 
reconegudes com a malalties 
professionals. Per què? Doncs 
perquè la norma que recull 
les malalties professionals 
per a determinades professi-
ons se centra, bàsicament, en 
professions majoritàriament 
masculines: guixaire, pintor, 
paleta, calderer, xapista, ferrer, 
fuster... i, en canvi, s’oblida de 

Emmalaltir a la feina 
quan ets dona

professions molt feminitzades 
com ara perruqueres, neteja-
dores, gericultores, cambreres 
de pis, etc. 

Si ets xarcutera o peixatera i 
tens  dolor al colze o a l’avant-
braç, segurament pateixis una 
epicondilitis que sí està recolli-
da al reglament com a malaltia 
professional. Però si ets neteja-
dora, cambrera de pisos o geri-
cultora/auxiliar de geriatria, 
aquesta mateixa epicondilitis 
no serà reconeguda de mane-
ra automàtica com a malaltia 
laboral. El mateix passa amb 
patologies i lesions com la Sín-
drome del Túnel Carpià o l’afec-
tació del maneguet de rotadors 
de l’espatlla que afecta moltes 
netejadores i cambreres de 
pisos. Això obliga les treballa-
dores a lluitar per tal que els 
tribunals reconeguin les seves 
malalties com a professionals. 
Els tribunals, però,  estan do-
nant la raó a les treballadores. 
I cada vegada hi ha més sen-
tències de jutjats i Tribunals 
Superiors de Justícia en aquest 
mateix sentit.

Estem davant d’una discrimi-
nació per raó de gènere en el 
reconeixement de les malalties 
professionals i així ho expres-
sen diferents sentències. El 
fet que aquesta norma estigui 
enfocada en professions ma-
joritàriament masculinitzades 
oblidant-se de professions 
exercides eminentment per do-
nes, porta a una situació discri-
minatòria per raó de sexe que 
obliga a moltes d’elles a  lluitar 
judicialment per garantir els 
seus drets en salut laboral.

És hora que el legislador mo-
difiqui la normativa, respecti la 
igualtat de tracte i oportunitat 
entre homes i dones a la feina 
i reconegui que també les pro-
fessions més feminitzades són 
l’origen i la causa de nombro-
ses malalties d’origen laboral. 
Emmalaltir a causa de la feina 
no pot suposar tenir menys 
drets pel fet de ser dona.

D

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

CCOO del Vallès 
Oriental va pre-
sentar dilluns 8-M 
l'informe Treballs i 

crisi de la Covid-19: 

un impacte molt fe-

minitzat. Segons aquest document, 
l’impacte de la pandèmia al mer-
cat de treball "té nom de dona", i 
això es reflecteix tant en les taxes 
d’ocupació i atur com en els nivells 
de temporalitat, de treball a temps 
parcial i, fins i tot, el teletreball o 
les condicions de salut a la feina. 
Segons Lluïsa González, respon-
sable de la Secretaria de les Dones 
de la unió intercomarcal, "a banda 

que les dones han assumit els 

treballs de cura durant la pan-

dèmia, també han estat elles les 

més exposades a contagiar-se 

de Covid". Lalo Plata, secretari 
general del sindicat a la comarca, 
també carregava contra la inexis-
tent reducció de la bretxa salarial 
–d'un 22,2% els dos últims anys– i 
afirmava que "tot i tenir eines no-

ves, manca un compromís real 

de les administracions públi-

ques per assolir la igualtat entre 

homes i dones" en l'àmbit laboral.
Justament, una de les eines que 

el sindicat ha posat en marxa du-
rant la pandèmia ha estat un servei 
d'assessorament i informació per 
ajudar les dones afectades per la 
bretxa digital, les víctimes de vio-
lència de gènere en la parella i les 
víctimes de l'assetjament sexual o 
per raó de gènere a les empreses: 
"Aquestes dones han aguantat 

moltíssim per no perdre el lloc 

de treball durant la pandèmia", 
deia González. "El problema és 

que l'assetjament es produeix en 

petites empreses, on qui exer-

ceix la violència envers les dones 

sol ser el propietari o el gerent". 
Segons l'informe de CCOO, la taxa 
d’atur de les dones va pujar qua-
tre punts l'any passat, mentre que 
la dels homes ho va fer un 2,88%. 
A més, la lleugera recuperació del 
segon semestre va ser sobretot 
masculina, ja que els homes van re-
cuperar un 2,5% la taxa d’ocupació 
(fins al 71.1%) i les dones només 
un 1,3% (fins al 62,7%). A.M.

OCUPACIÓ CCOO RECLAMA MÉS COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT

La consultoria Àgora, especialit-
zada en fiscalitat, legalitat i temes 
laborals i financers, ha incorporat 
aquest març l’assessoria Gestió Di-
recta, activa des de fa uns 15 anys 
a la plaça de les Hortes. L'adquisi-
ció forma part del pla d’expansió 
del grup, inclòs en el pla estratègic 
per als pròxims anys. L’estratègia 
preveu un creixement sostingut de 
l’assessoria i reforçar els departa-
ments fiscal, laboral i legal. Per això 
el setembre de 2019 va estrenar 
nova seu de 1.500 metres quadrats 
a tocar dels Jutjats, al carrer Josep 
Umbert, i ara ha començat l'expan-
sió amb la compra de petites gesto-
ries amb forta implantació al ter-
ritori. En el cas de Gestió Directa, 

l’acord suposa l’absorció de la seva 
cartera de clients, sobretot autò-
noms i petites empreses, així com 
de la seva mitja dotzena de treba-
lladors, cosa que permet a Àgora 
superar els 50 treballadors, créixer 
en capacitat i potenciar alguns ser-
veis i àrees d’activitat. A més, Àgo-
ra també estudia la compra d’altres 
petites gestories: "Volem créixer 

en volum, però a poc a poc, esta-

bilitzant bé les incorporacions i 

donant molt valor a l’atenció al 

client", diu Sergi López, director 
executiu del grup. A més, Àgora 
també valora fer el salt fora de Gra-
nollers, obrint nous despatxos que 
ja estiguin en funcionament en ciu-
tats com Vic o Barcelona.

ÀGORA

ACORD  Susana Rodríguez i Manel Tejero (Gestió Directa) i Pere López (Àgora)

Àgora creix amb la compra 
de l'assessoria Gestió Directa

Alumnes del Grau Mitjà d'Activitats 
Comercials de l’INS Carles Vallbona 
van fer la setmana passada un Re-
tail Tour per alguns establiments 
associats a Gran Centre Granollers, 
com Tarrats, Zinkers, Lurdes Berga-
da, Joan Sitjes, Farmàcia Viñamata, 
Homoludicus, Cottet, Afros, Adva-
lorem Advocats, La Clotxa i Xokate. 
La missió del tour és conèixer de 
primera ma les tècniques de venda, 
estratègies per atreure als clients o per �idelitzar-los. El treball que els 
alumnes realitzaran serà un pla de 
màrqueting sobre aquests establi-
ments amb propostes de millora.

Alumnes de
l'INS Vallbona
visiten comerços
de Gran Centre

"L'impacte laboral de 
la Covid té nom de dona"

L'Institut d'Emprenedoria Avançat, 
amb seu a Granollers, va organitzar 
dijous una xerrada amb Laura Mar-
tínez Portell, presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones, amb motiu 
del 8-M. Portell va valorar les dades 
de l'Observatori d'Igualtat de Gène-
re i va recalcar les àmplies desigual-
tats que hi ha entre homes i dones 
al mercat laboral, "amb un plus de 

di�icultat per a elles en l’empre-
nedoria". A més, la crisi de la Co-
vid no ha fet més que incrementar 
la desigualtat en el mercat laboral, �ins al punt que les dones que no-
més treballen a casa són un 14% 
més que els homes –entre altres 
motius, perquè són les que s'han fet 
càrrec de la cura de menors–.

LABORAL

Xerrada de l'IEA 
amb la presidenta 
de l'Institut Català 
de les Dones

Durant el febrer es van formalit-
zar al Vallès Oriental 9.865 con-
tractes, 1.408 menys que durant 
el mateix mes de l'any anterior 
(-12,5%). A més, la contractació 
del febrer també va ser un 6,6% 
més baixa que la registrada al ge-
ner, amb 10.557 contractes. Per 
municipis, Granollers va regis-
trar 2.581 contractes, un 19,5% 
menys que fa un any, quan van ser 
3.206; i a les Franqueses se'n van 
formalitzar 604, un 10,8% menys 
que fa un any, quan van ser 677. 

La contractació al 
febrer cau un 19,5% 
respecte al 2020



dj, 11 març 2021 21

CANOVELLES, 
poble mil·lenari 
amb vestigis de fa 
més de 6.000 anys!

Descobreix-ho a www.canovelles.cat/patrimoni

Els hàbits de vida i de consum 

canvien molt de pressa i això es 

reflecteix també en la mobilitat. 

D’una banda, en entorns urbans 

cada vegada es necessita menys 

el cotxe per desplaçar-se i, d’una 

altra, cada vegada són més ha-

bituals els serveis a la carta per 

poder triar aquells que s'ajusten 

a les necessitats concretes del dia 

a dia. Davant d’això, amb la idea 

d’avançar-se al que pot ser una 

realitat molt estesa en poc temps, 

la marca d’automòbils Hyundai ha 

posat en marxa un projecte pilot a 

escala europea per detectar neces-

sitats d’aquest tipus en mobilitat, i 

ho ha fet a la rodalia de Barcelona 

de la mà dels concessionaris Mo-

torprim, del grup Movento, amb 

seus a Barcelona, Sant Boi i Grano-

llers. Ho fa mitjançant un model de 

mobilitat sota subscripció, en què 

els usuaris poden accedir als auto-

mòbils sota demanda d’una forma 

àgil i totalment digital. El projec-

te –amb el nom Mocean– combi-

recollir el vehicle al concessionari. 

"És un pas intermedi entre un 
cotxe de lloguer –que seria per 
a pocs dies– i un vehicle de rèn-
ting –pensat per a un mínim de 
24 mesos–", diu Antoni Brusten-

ga, director de vendes de Motor-

prim a Granollers. "És per a usos 
puntals, per a un o dos mesos, 

na els beneficis de tenir un cotxe 

amb la flexibilitat d’un servei per 

subscripció: amb només un clic, els 

usuaris poden disposar del seu ve-

hicle quan el necessitin. Sense quo-

ta de registre ni entrada i amb una 

experiència 100% digital, els usua-

ris poden inscriure's en una aplica-

ció, pagar una quota fixa mensual i 

motorprim

INNOVACIÓ  ELS USUARIS PODRAN RECOLLIR EL VEHICLE PER SUBSCRIPCIÓ ALS CONCESSIONARIS HYUNDAI EN UNA PROVA PIONERA

El servei de mobilitat sota

subscripció arrenca a Granollers

MOTORPRIM  Els usuaris poden escollir el model de vehicle que vulguin

per exemple per a un comercial 
o algú que hagi de fer un viatge". 

Els usuaris poden escollir en-

tre tots els models de la marca en 

qualsevol de les seves tecnologies 

(dièsel, gasolina, híbrids, elèc-

trics...), i els plans poden ser de 

6, 12, 18 o 24 mesos amb la pos-

sibilitat de canviar de model cada 

mig any. Al marge del combustible 

o els costos de càrrega, en el cas 

dels vehicles elèctrics, totes les 

despeses estan incloses en el pa-

gament mensual de la subscripció, 

inclosa l'assegurança, el manteni-

ment i les revisions.

En aquest procés, els conces-

sionaris són els encarregats de 

gestionar la part pràctica, com el 

tracte amb el client, el lliurament 

del vehicle i el seu manteniment, 

i Hyundai s’encarrega de la part 

més tècnica, proporcionant el ve-

hicle i l’aplicació per fer la reser-

va. "Depèn d’on visquis i treba-
llis no necessites gaire el cotxe", 

insisteix Brustenga, qui considera 

que aquest nou model de mobili-

tat s’anirà estenent cada vegada 

més a Europa. "És un model de 
futur immediat, i per això do-
nem facilitats als usuaris per-
què el vagin coneixent", conclou 

el responsable granollerí. 

El Mercat Arrels, impulsat per la co-

operativa Som*, comença a caminar 

avui amb el suport d'Unió de Page-

sos i més de 3.000 socis fundadors. 

Durant dos mesos, el mercat posa 

a disposició dels socis més de 600 

productes de 70 pagesos i produc-

tors, i després s’anirà ampliant tant 

el nombre d’usuaris com de para-

distes. El Mercat Arrels posa els con-

sumidors en contacte directe amb 

els pagesos i productors, que són els 

qui reben íntegrament el benefici de 

la compra, sense que hi intervingui 

cap intermediari. A més, el projecte 

reprodueix en format virtual el fun-

cionament dels mercats setmanals 

de sempre. El dia establert, els usu-

aris reben en un sol lliurament les 

comandes que han encarregat uns 

dies abans a cada paradista a través 

del web mercatarrels.cat. Inicial-

ment s'ha establert un període de 

prova de dos mesos per comprovar 

l’eficiència de tot l'engranatge i, pas-

sat aquest temps, el mercat s’obrirà 

al públic en general. 

AGRICULTURA

El Mercat Arrels, 

impulsat per la 

cooperativa Som*, 

es posa en marxa
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ESPORTS

Zumba i tábata a les FranquesesXerrada sobre el BMG i l'esport femení
L'Ajuntament de les Franqueses ha 
convocat fins a divendres activitats a 
la plaça de l'Ajuntament. Dijous, hi haurà 
una classe de zumba (10 h), i divendres, 
serà el torn de la tábata (15.30 h). 

El Museu de Granollers acollirà el pròxim dimecres una xerrada 
presencial i en línia sobre el BM Granollers i l'esport femení, que tindrà 
lloc a partir de les 19.30 h a la sala d'actes de l'equipament. L'acte anirà 
a càrrec de de Gemma Barbany, Lambert Botey, Ricard Caussa i Andrea 
de la Torre, que debatran sobre el paper de la dona al BMG. 

El 31% de les es-
portistes federa-
des de Granollers 
són dones. Davant  
aquesta situació 

l'Ajuntament de Granollers posa 
en marxa un projecte per promou-
re la igualtat de gènere en l’àmbit 
esportiu, en col·laboració amb les 
entitats esportives de la ciutat, que 
té com a objectiu principal aug-
mentar la participació de nenes, 
noies i dones de la ciutat a l’àmbit 
esportiu i de l’activitat física. 

Algunes dades significatives 
que va destacar el regidor d’Es-
ports, Álvaro Ferrer –dilluns 
durant la presentació del nou 
programa esportiu–, són que el 
31% d’esportistes federades són 
dones; els càrrecs tècnics dels 
clubs esportius està integrat per 
un 21,7% de dones, i, en el cas de 
les juntes directives, la proporció 
és del 27% de dones, que en càr-
recs de presidència i vicepresi-
dència es redueix radicalment al 
9%. "Iniciem un projecte que ha 

de ser un treball compartit amb 

les entitats perquè els objectius 

s'adaptaran a les seves necessi-

tats, tot i que hauríem d'arribar 

8-M  GRANOLLERS BUSCA LA IMPLICACIÓ DE CLUBS EN UN PROGRAMA PER A LA IGUALTAT

al 50% entre homes i dones", va 
dir Ferrer.

La primera fase del projecte 
pivota sobre una eina de treball 
per als clubs i entitats, una check-

list d’autodiagnòstic que els ha de 
permetre veure en quina situació 
es troben en clau de gènere i dis-
senyar accions concretes que els 
permetin millorar. "Les condi-

cions de les esportistes no són 

les mateixes. Amb aquest pro-

grama no només reivindiquem 

la igualtat quantitativa, també 

Un de cada tres esportistes 
federats de la ciutat són dones

xavier solanas

L'ATLÈTIC VALLÈS TÉ DOS EQUIPS FEDERATS DE BASE FEMENINS

Tot i ser un dels esports amb més 
fitxes federades, el futbol femení 
és testimonial a Granollers amb 
només dos conjunts federats. 
L'Atlètic Vallès té aquesta tem-
porada dos equips femenins amb 
un infantil i un cadet, la resta de 
clubs de futbol de la ciutat, tot i 
la intenció, només tenen equips 
masculins.

L'Atlètic Vallès té per primer 
cop en la seva història una base 
femenina. "Tot i que tan sols 

són dos equips, en volem tenir 

més i creiem que hem posat les 

arrels. Aquest any volíem po-

sar en marxa un sènior, però a 

El futbol, una de les 

assignatures pendents

la de les condicions", admet l'al-
calde Josep Mayoral. En aquest 
sentit, la regidora d'Igualtat, Ma-
ría del Mar Sánchez, va admetre 
que aquest programa "es podria 

fer extensiu a d'altres entitats, 

més enllà dels esports". 
La primera sessió, de presenta-

ció del programa a les presidèn-
cies dels clubs i entitats, va ser el 
25 de febrer amb 18 entitats. La 
participació amb clubs serà quin-
zenal, en sessions virtuals fins al 
maig.  jl.rodríguez b.

causa de la pandèmia no es va 

poder fer. La intenció és con-

tinuar creixent fent captació a 

les escoles i fer una bona fei-

na", admet el coordinador femení, 
Raúl González, que explica com 
la setmana passada van fer una 
campanya adreçada a les jugado-
res perquè portessin "amigues a 

entrenar amb nosaltres". 
Pel que fa a l'ECG, la temporada 

passada va posar en marxa una 
campanya anomenada Des de la 

base, elles, que va aconseguir su-
mar un bon grapat de jugadores al 
futbol-7, però no va ser suficient 
per formar un equip propi.  

ANNA RUSIÑOL ÉS VICEPRESIDENTA DEL CNG, UN CÀRREC GENS HABITUAL PER A UNA DONA

Anna Rusiñol, de 46 anys, és una 
excepció en el món de l'esport 
granollerí perquè forma part del 
reduït grup del 9% de dones que 
són part d'una directiva fent tas-
ques de presidenta o vicepresi-
denta. De fet, les juntes directives 
d'entitats esportives de la ciutat 
estan formades majoritàriament 
per homes, i tan sols el 27% són 
dones. Rusiñol és vicepresidenta 
primera del Club Natació Grano-
llers des del 2017. "Som una jun-

ta directiva paritària i al consell 

de direcció som més dones", 
destaca la granollerina, que és 
mestre de professió i en l'actuali-

"Tenim les mateixes 

capacitats esportives"
tat és directora d'una escola a Lli-
çà de Vall. 

La granollerina va fer esport 
competitiu al Club Bàsquet Gra-
nollers i, després de completar la 
seva etapa de sènior, va passar a 
practicar esport dins del CNG fins 
que fa quatre anys va assumir la 
vicepresidència. "Les dones es-

tem molt posades en el món de 

l'esport i nosaltres ens hauríem 

de reivindicar més i empode-

rar-nos", admet la directiva, que 
afegeix: "Em sobta moltíssim que 

hi hagi un percentatge tan baix 

de dones en directives, hem de 

creure més en nosaltres perquè 

atlètic vallès

EQUIPS SÈNIORS REFERENTS AMB EL KH-7 BMG I EL CBG

El bàsquet i l'handbol, 

progressen adequadament
cnG

ANNA RUSIÑOL

tenim les mateixes capacitats". 
Des del club, explica Rusiñol, hi 

ha una aposta ferma per la igual-
tat esportiva entre homes i dones, 
sense distincions.  

EN JOC  Un partit del CBG femení a la Copa Catalunya, tercera estatal

FEMENÍ  L'Atlètic Vallès té dos equips femenins amb un cadet i un infantil

El bàsquet i l'handbol són dues de 
les modalitats esportives de la ciu-
tat que més avançats estan en ma-
tèria d'igualtat, tot i que encara no 
s'arriba a la paritat. Ho va remar-
car el regidor d'Esports, Álvaro 
Ferrer, durant la presentació del 
programa esportiu. En handbol, el 
KH-7 BMG és la punta de la llan-
ça, milita en la màxima categoria i 
juga a Europa; mentre que en bàs-
quet, el Club Bàsquet Granollers 
estrena enguany equip a la tercera 
màxima categoria.

Segons considera el tècnic del 
sènior femení del KH-7, Robert 
Cuesta, el club "aporta tots els 

recursos humans i materials pel 

desenvolupament de la jugado-

ra i unes instal·lacions amb tot 

el necessari, que tot plegat fa 

que el rendiment de l'esportis-

ta sigui major". Un mateix tracte 
que també respon a una filosofia. 
"Hem d'intentar que el màxim 

de jugadores es formin a la 

base i arribin al primer equip", 
admet el tècnic. 

Pel que fa al bàsquet, amb una 
llarga tradició, el CBG té enguany 
13 conjunts. "No fem cap mena 

de diferència entre l'estruc-

tura masculina i la femenina", 
assegura el director esportiu Toni 
Jané, que afegeix que el club for-
ma part de dos projectes euro-
peus per la igualtat i la prevenció 
de l'abandonament esportiu: "per 

nosaltres, el gran repte, és fer 

créixer la base".  
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FUTBOL | Tercera Divisió  NOMÉS FALTEN TRES PARTITS PER TANCAR LA PRIMERA FASE DE LA LLIGA

L'ECG es pot assegurar evitar el 
descens contra el Sant Andreu

LA CANDIDATURA VA REBRE UN TOTAL DE 16.679 VOTS

Víctor Font no serà el nou presi-
dent del FC Barcelona. La candi-
datura del granollerí va ser la se-
gona més votada amb 16.679 vots, 
que suposen el 29,99% dels par-
ticipants. La candidatura que ha 
guanyat les eleccions àmpliament 
ha estat la del també expresident 
Joan Laporta, que va arrasar amb  
30.184 vots, el 54,28% dels 55.611 
socis i sòcies participants als co-
micis. Toni Freixa va rebre 4.769 
vots (8,58%). En total també s’han 
comptabilitzat 351 vots en blanc i 
3.628 vots nuls, una xifra superior 

Víctor Font es queda sense 
la presidència del Barça

El KH-7 acaba la primera 
fase líder del grup B

HANDBOL | Divisió d'Honor  11 VICTÒRIES, 1 EMPAT I 2 DERROTES

La bona dinàmica de l'ECG po-
dria tenir una primera reconpen-
sa diumenge quan només hi ha 
nou punts en lloc de la primera 
fase competitiva. L'equip de José 
Solivelles té l'oportunitat d'as-
segurar-se evitar la promoció de 
descens si guanya contra el Sant 
Andreu, mentre que si empata o 
perd dependrà del resultat del 
setè classificat, que és el Peralada, 
equip amb el qual els granollerins 
van perdre a la jornada passada 
per 0 a 2. Ara, els de l'Empordà ju-
guen contra el líder, el Cerdanyola. 

L'equip granollerí rep el Sant 

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada de l'ECG a casa contra el Girona B

a la que ha estat habitual en ante-
riors eleccions, com també la inci-
dència del vot per correu.

En acabar la nit electoral, Font  
va felicitar Laporta i va encaixar 
la derrota amb esportivitat. "Els 
resultats són lluny del que volí-
em, però volem agrair als mi-
lers de barcelonistes que ens 
han fet confiança", va dir i afegir: 
"nosaltres hem de seguir tre-
ballant amb tota l'honestedat, 
però ens hem de posar a dispo-
sició del club i intentar ajudar 
en tot el que podem". 

bMg

ROBERT CUESTA

ECG - SANT ANDREU

Diumenge, 7 – 12 h Granollers

Andreu, que és un rival directe pel 
tercer lloc. L'ECG és tercer, en llocs 
de promoció directe, amb 29 punts, 
mentre que els barcelonins ocupen 

el sisè lloc, amb 25 punts i encadena 
dues derrotes.  Al partit de la prime-
ra volta, l'ECG va caure clarament al 
camp del Narcís Sala, per 2 a 0.  

El KH-7 Granollers s'ha assegurat 
el primer lloc del grup B de la Lli-
ga Guerreres Iberdrola amb la vic-
tòria contra el Porriño, per 27 a 
22, i la derrota de l'Elche contra el 
Morvedre (28-27). L'equip dirigit 
per Robert Cuesta ha tancat la pri-
mera fase amb 23 punts i, tot i que 
encara Gran Canaria i Elche tenen 
un partit pendent, ja no poden su-
perar les vallesanes en la classifi-
cació. El Rocasa Gran Canaria és 
segon amb 21 punts, però amb la 
diferència entre els dos clubs per-
duda. I l'Elche, amb 18, és tercer. 

El KH-7 tanca la primera fase 
amb un balanç d'11 victòries, 1 
empat i 2 derrotes. "Crec que 
hem de valorar acabar com 
a primeres; estar molt bé. 
L'equip està treballant cada 
dia per assolir reptes d'aquest 
tipus. Ara tenim molt clar què 
volem i hem de seguir amb la 
mateixa intensitat. No hi ha cap 
altre camí que seguir treballant 

i treballant", deia Cuesta, que ha 
remarcat "tot el treball que fan 
les jugadores en cada entrena-
ment i partit. És un privilegi po-
der treballar amb aquest grup 
de jugadores i hem de seguir 
igual".

El KH-7 iniciara la fase pel títol 
el pròxim 27 i 28 de març.  

El Fraikin Granollers ha estat eli-
minat pel totpoderós FC Barce-lona a la semifinal de la Copa del 
Rei, per 22 a 32. Els d'Antonio 
Rama van plantar cara dissabte a 
l'equip blaugrana i a l'inici de la 
represa s'havien posat per davant 
de l'electrònic, per 14 a 13. Això  
va fer despertar la fera blaugrana  
per trencar el derbi català a favor seu. En la final, el Barça va gua-
nyar el títol contra l'Ademar. 

El Fraikin va signar un bon pa-
per a la Copa, que va tenir lloc 

L'AEH femení ja 
ocupa el segon lloc

L'AEH les Franqueses ja ocupa 
el segon lloc del grup B de la Lli-
ga Catalana, després d'un cap de 
setmana molt favorable. L'equip 
franquesí va imposar-se en els dos 
partit contra el Martorell, mentre 
que l'Atlètic Granollers va perdre 
els seus dos compromisos contra 
la Roca. Una situació que permet 
veure les Franqueses al segon lloc 
amb 16 punts i amb un marge de 
tres amb el tercer, el BMG. El líder 
és el Sant Vicenç B, amb 18 punts.

El pròxim duel de les franquesi-
nes tindrà lloc la pròxima setmana 
contra el Cardedeu. 

El Fraikin cau a la semifinal 
de la Copa contra el Barça 

des del passat divedres a Madrid. 
El Fraikin BMG va imposar-se als quarts de final en un bon partit 
contra l'Ángel Ximénez Puente Ge-
nil, per 24 a 29. 

Adrià Martínez, al set ideal
L'extrem esquerra Adrià Martínez 
ha estat inclòs al set ideal de la 
Copa, com a home bàsic en l'es-
quema de Rama. A més, el Fraikin 
va fer debutar el porter juvenil Pol 
Amores, just un any després de 
guanyar la Mini Copa.  

HANDBOL | Lliga Catalana
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El CB Granollers 1-Pisos.com té 
una papereta complicada dissabte 
al pavelló de bàsquet amb la visita 
del DM Group Mollet, que es mos-
tra intractable aquesta tempora-
da. L'equip molletà arriba al derbi 
vallesà amb un pas ferm impeca-
ble per jugar el play off d'ascens 
amb una dinàmica de nou victòies 
i cap derrota. És a dir, és l'únic 
equip invicte de totes les lligues 
estatals. 

El CBG, que ocupa el penúltim 
lloc amb dues victòries i amb un 
partit pendent contra el Lliçà 
d'Amunt, ve de perdre fa dues 
setmanes a la pista del Consell 
Air Europa, per 78 a 58. Es dona 
la circumstància, però, que aquest 
compromís arribava amb la difi-
cultat de superar un confinament 
i amb pocs entrenaments durant 
la setmana. El dos precedents 

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP GRANOLLERÍ ÉS PENÚLTIM AMB UN PARTIT PENDENT CONTRA LLIÇÀ

El CBG rep l'invicte DM Group 
Mollet, amb nou triomfs

MOTOR | MotoGP  ALEIX ESPARGARÓ ES REIVINDICA AMB APRILIA

Pol Espargaró ja ha pujat a la seva 
nova motocicleta de l'equip Rep-
sol Honda amb els test oficials de 
Qatar. El pilot granollerí ha com-
pletat uns primers entrenaments 
que han de servir per agafar con-
fiança. En la primera jornada va 
assolir el 17è millor temps i en la 
segona, el 13è. "No estem entre 

els primers, però estem satis-

fets. He quedat a 0,7 segons del 

primer i a 0,5 segons dels cinc 

primers. Estic content de com 

va l'adaptació meva a la moto", 
diu Pol Espargaró. 

Pel que fa al seu germà Aleix, 
va ser el més ràpid de la primera 
jornada i el tercer de la segona a 
Qatar. El granollerí està sent tota 
una sensació amb l'Aprilia.  

Pol Espargaró s'estrena 

amb Repsol Honda a Qatar

EN JOC  El primer derbi vallesà de la temporada a la Lliga Catalana

honda

AL CIRCUIT  Pol Espargaró amb la seva nova motocicleta a Qatar

El CBG femení va estrenar-se amb 

derrota a la Copa Catalunya contra el 

Valls (57-70). Diumenge, visitarà la 

pista del Lleida, que va guanyar contra 

l'Igualada, per 58 a 68. 

DERROTA DEL CBG 
FEMENI A COPA

WATERPOLO

El waterpolo masculí del CN Gra-
nollers s'ha allunyat de l'aspiració 
de segon lloc després de sumar 
un punt dels sis possibles que 
podia haver fet el cap de setmana 
en una doble jornada de partits 
posposats. El conjunt granollerí 
disputarà dissabte un partit clau 
contra l'Horta, que ocupa el segon 
lloc, però hi ha una diferència de 
vuit punts entre els dos conjunts 
quan només queden nou punts en 
joc de la fase regular. Dissabte, el 
CNG va perdre estrepitosament 
amb l’Helios (4-11) i diumenge va 
empatar contra l’AR Concepción 
de Madrid (10-10). 

El CNG s'allunya 

del segon lloc

KARATE

El Karate Nokachi, de les Fran-
queses, va sumar onze medalles al 
Campionat de Catalunya absolut 
de karate, que va tenir lloc dissab-
te a Sant Celoni. El club va demos-
trar un alt nivell amb quatre me-
dalles d'or, tres de plata i quatre 
de bronze. Els lluitadors amb l'or 
van ser en la categoria de combat  
per Alfredo Domínguez, en 75 kg i 
l'Open; i Izan Sevillano, en 60 kg, 
que també va guanyar un bron-
ze en el kata; i Ainoa Astorga, en 
-55 kg, que també va penjar-se 
un bronze en kata. Les medalles 
de plata, també en combat, van 
ser per Alba Company, en 55 kg; i 
Noelia Balaguer, en 61 kg i l'Open. 
Pel que fa als bronzes, van ser en 
la modalitat combat per Yanko 
Marcano, en -67 kg i l'Open.  

Onze medalles del 

Nokachi al català

CICLISME | BTT  MÉS DE MIG MILER DE PARTICIPANTS A LA COPA

Cristofer Bosque i Noemí Moreno 
han guanyat la Copa Catalana In-
ternacional BTT Biking Point de 
Corró d'Amunt, Memorial Toni 
Costa, que es va disputar diumen-
ge en format contrarellotge. La 
competició va reunir mig miler 
de ciclistes en un traçat de 10 qui-
lòmetre i 250 metres, que exigia 
equilibrar molt bé les forces per 
aconseguir el millor temps. 

En categoria elit masculina, 
Cristofer Bosque (Massi) ha estat 
el més fort i s'ha imposat a Ever 
Alejandro Gómez (RR Bikers Club) 
i Mario Sinués (TBikes BH-Amunt 
CC) en el podi absolut. 

El vencedor va completar la 
prova en 27:14:80, només 16 se-
gons més ràpid que el bolivià, tot i 

que el tercer millor temps ha estat 
per un impressionant guanyador 
júnior Aniol Morell (Irontech-Tec-
nic-Mendiz), que ha deixat fora 
del podi sènior els sub-23 Axel 
Roudil i Dídac Carvacho.

En elit fèmines, la campiona ha 
estat Noemí Moreno (73 Factory 
ECO), capaç de superar les seves 
rivals: Meritxell Figueras (MMR 
Factory Racing) i Blanca Vallès 
(Kross Racing Espanya). 

En la resta de categories, s'han 
repetit victòries de la sub23 Núria 
Bosch (BH Templo Cafés), la júni-
or Sara Méndez (Primaflor-Mon-
draker) i d'una Marta Cano (GB 
Team-HTI) que segueix demos-
trant el seu elevat rendiment com 
a cadet.  

Cristofer Bosque i Noemí 

Moreno, campions a Corró
xavier solanas

EN CURSA  Un dels moments de la cursa a Corró d'Amunt

HORTA – CNG

Dissabte, 13 – 18.45 h Barcelona

CBG – CB MOLLET

Dissabte, 13 – 18.15 h Granollers

d'aquesta temporada també són 
favorables pels molletans. Al par-
tit de la primera volta de la Lliga 
d'EBA, el Mollet va ser molt supe-
rior al seu pavelló i va guanyar per 
71 a 44, amb uns impecables Javi 
Rodríguez i Óscar Amo. 

L'altre partit d'aquest curs va 
ser a la fase de grups de la Lliga 
Catalana amb una derrota grano-
llerina ajustada, per 63 a 73.  

ATLETISME

L'Atlètic Granollers va ser el ter-
cer millor equip del Campionat 
de Catalunya sub-18, que va cele-
brar-se el cap de setmana al Palau 
Sant Jordi de Barcelona. El club 
granollerí va ser una de les enti-
tats destacades amb dues meda-
lles d'or, una plata i un bronze. 

Víctor León va ser doble meda-
llista català amb la medalla d'or 
en perxa i una plata en la prova de 
velocitat dels 60 metres. L'altre 
medalla d'or granollerina va ser 
per Pere Casanova, que va ser el 
millor en el salt de llargada amb 
un registre de 6,84 metres. Pel 
que fa al bronze, Aniol Clavell va 
aconseguir el tercer lloc en la pro-
va dels 1.500 metres. 

D'altra banda, al Campionat de 
Catalunya sub-16, que també va 
tenir lloc al Palau Sant Jordi el cap 
de setmana, la granollerina Íngrid 
Valcarcel va penjar-se una meda-
lla d'or en la prova de llançament 
de pes de 3 kg. 

El Club Atlètic, 

3er millor equip 

català sub-18



dj, 11 març 2021 25

impulsa una campanya per dignificar les dones 
jutjades i executades per bruixeria a Catalunya

#NOERENBRUIXES
EREN DONES

SIGNA 
EL MANIFEST 
I ACONSEGUEIX 
LA REVISTA

Sense tu, Sàpiens no és possible. 
Subscriu-t’hi! 

www.sapiens.cat

Les empreses tenen una responsabilitat social,
la qual es pot concretar també amb la col·laboració 

en el finançament directament o indirecta d’un projecte concret 
i alhora contribuir a fer un món més just.

Aquestes empreses així ho han entès i els en donem les

GRÀCIES

2020

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

RENDA 
2020

La declaració 
de la renda,

millor a la 
teva gestoria 

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:
admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88
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CULTURA

Llegir el teatre amb Francesc ViñasLa lectura al segle XXI
Dilluns (19 h), en el marc del club de lectura 
Llegir el teatre al TAG, els participants 
conversaran sobre L'huracà de Carme Montoriol, 
amb l'acompanyament del professor de 
literatura Francesc Viñas.

Els llibreters de La Gralla Miguel Ángel Ortiz i Eva Portell reflexionaran avui, dijous (19 h) sobre la importància de la lectura en una societat prioritàriament tecnològica. Amb 
el títol Per què seguir llegint al segle XXI, es podrà seguir la 
conversa per l'Instagram Live de @llibrerialgralla.

TEATRE  EL CLÀSSIC DE JORDI GALCERAN COMPTA ARA AMB MAR ULLDEMOLINS I DAVID VERDAGUER

Ds 13 de març, 20 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides

La crisi de la pandèmia ha fet que 
molts teatres i companyies vul-
guin anar sobre segur, de manera 
que shan recuperat alguns dels èxits de l'escena catalana de fa 
anys. És el cas d'El mètode Grön-

holm, un text de Jordi Galceran que ja fa dues dècades també va dirigir 
Sergi Belbel i que va ser un dels muntatges teatrals de més d'èxit 
del moment. Ara, amb nous actors, el text de Galceran continua tan vigent com abans i aconsegueix el mateix éxit de públic, com s'ha pa-lesat també al Teatre Auditori de Granollers, que fa dies que té les entrades exhaurides. En aquesta 
reposició els quatre candidats a un lloc d'alt executiu –tots disposats a 
sotmetre's a unes estranyes pro-ves de selecció– estan encarnats 
per Enric Cambray, Marc Rodrí-
guez, David Verdaguer i Mar Ull-

demolins. El mètode Grönholm és 
una comèdia de rerefons cruel, de 
com l'ambició pot fer actuar de la manera més ridícula.  m.e.

tag

La revisió de l'èxit 'El mètode 
Grönholm' exhaureix entrades

L'ELENC  Marc Rodríguez, David Verdaguer, Enric Cambray i Mar Ulldemolins

LES FRANQUESES. 

En el marc del 
8-M, el Patronat 
de Cultura de les 
Franqueses ha 

programat per a dissabte (20 h), 
al Teatre Auditori de Bellavista, 
l'obra de teatre Dones i silenci. Es 
tracta d'un muntage de la Com-
panyia 8 contra la violència de gè-
nere, en que es retraten diferents 
escenes en que la dona atrapada, 
la que fuig, la que lluita són les 
protagonistes d'un relat emplaçat 
al barri de La Maurina de Terras-
sa. L'espetacle vol obrir el debat, 

per mitjà d'una posada en escena 
que compagina el treball teatral amb el cinematogràfic, per mitjà de projeccions del director Anto-
ni Verdaguer que col·labora amb la companyia, dirigida per José 
Antonio Aguado. L’escenari es converteix en un gran esdeveni-ment cinematogràfic on cinema i teatre es donen la mà en una po-
sada en escena transversal.  

Les entrades de Dones i silenci 

tenen un preu de 7 euros (amb 
descomptes per a compra antici-pada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25).  

'Dones i silenci', un 
clam contra la violència 
masclista per al 8-M

LA COMPANYIA 8 PRESENTA L'OBRA AL TEATRE DE BELLAVISTA

El TAG també tindrà un espai 
aquest cap de setmana per als es-
pectacles familiars, concretament per a la dansa, de la mà de la com-panyia La Coja, que hi presentarà 
el seu tercer espectacle, Desgel. 

Es tracta d'una proposta per par-lar als més petits de les solucions personals davant del canvi climà-
tic i el deteriorament de l'ecosis-
tema. L'espectacle, recomanat pr a majors de 5 anys, té com a pro-

DANSA FAMILIAR  ES TRACTA DEL TERCER ESPECTACLE DE LA COMPANYIA

La Coja explica a 'Desgel'

què fer contra el canvi climàtic

tagonista una noia que viu en un poblat d'iglús que té una pedra sa-
grada que, de sobte, es trenca. La jove decideix partir per cercar-ne la causa i, durant el camí, coneix 
diversos testimonis i persones 
que tenen cura del planeta.  

Dg 14 de març, 18 h
Teatre Auditori. 12 euros (6, Zona B)

CANOVELLES. La companyia La Botzina serà l'encarregada aquest dissabte (18 h) de fer conèixer o 
redescobrir els instruments de vent a un públic familiar. Així, el 
Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles rebrà l'espectacle Ven-

tolera, un concert en què s'escola-taran i veuran 15 instruments de vent –com la tuba, saxos, clarinets, trompetes, l'acordió i les flautes–, de la mà de tres músics que oferi-

ran diferents moments musicals de la història de la humanitat. 
Ventolera recorda com han evo-
lucionat els instruments des que 
els primitius feien un instrument de vent amb una conxa marina 
o fabricaven flautes amb ossos 
o trossos de canya. L'espectacle, 
recomanat per a famílies amb in-fants a partir de 2 anys, té un preu de 5 euros per a adults i 3 per a menors de 16 anys.  

ELS INSTRUMENTS DE VENT SÓN ELS PROTAGONISTES

Can Palots rep dissabte 

la 'Ventolera' de La Botzina
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MÚSICA  'CLAMOR', QUE ES VA PUBLICAR DIVENDRES, ÉS MÉS EXPERIMENTAL I ELECTRÒNIC

Maria Arnal i Marcel Bagés 
estrenen el segon disc al TAG
Maria Arnal i Marcel Bagés publi-

caven divendres Clamor (Fina Es-

tampa), el seu segon disc després 

de l'èxti de 45 cerebros y 1 cora-

zón, de ja fa més de tres anys. Així, 

el concert del Teatre Auditori de 

Granollers serà el de pràctiament 

l'estrena d'aquest nou treball, 

que s'endinsa en un terreny més 

experimental, electrònic i dens, i 

deixa enrere la fórmula del duet 

de veu i guitarra que també es va 

poder gaudir al TAG fa un parell 

d'anys. Amb tot, el duet assegura 

que manté la intenció i els refe-

rents, sense oblidar la tradició.

Divendres Arnal (veu) i Bagés 

(guitarra i electrònica) actuaran 

acompanyats de David Soler, també 

a la guitarra i l'electrònica; i Marta 

Torrella i Helena Ros als cors.

"No repetir fórmules"
"Per mi era molt important 

que aquest disc no es pogués 

explicar des de la idea de duet 

de veu i guitarra", exposa Maria 

Arnal parlant del salt musical que 

representa Clamor respecte al seu 

predecessor. La raó principal, no 

"repetir fórmules" i interessar-se 

per "tot allò que et posa una mica 

en qüestió", raona la cantant.

Els dos músics, juntament amb 

David Soler, van començar a treba-

llar fa dos anys amb la idea que el 

nou disc es partís del ritme, amb 

molts sons i moltes veus. Mal-

grat les diferències entre els dos 

discs, Arnal sosté que "tant a ni-

vell d'intenció, com de lletres, i 

de referències vocals, continua 

tenint molt en comú" amb l'an-

terior.  Potser conté menys adap-

tacions de referents de la tradició 

popular, i més lletres pròpies, però 

en canvi Arnal enumera la llista de 

cançons que d'una manera o d'una 

altra el lliguen amb la tradició: 

Milagro, "una dècima amb tot el 

tag

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS  Presenten el nou disc, 'Clamor', al TAG

pòsit de Violeta Parra"; Meteorit, 

"una barreja entre un dels con-

tes més foscos de la Rodoreda i 

un conte còsmic de Verdaguer"; 

El gran silencio, "amb tota la part 

de la veu pensada des d'una co-

bla tradicional amb melisemes 

a la tornada"; Ventura, "té el pò-

sit coral de dones netejant en un 

safareig", repassa. Divendres en 

donaran fe al TAG.  m.e. / acn

Dv 12 de març, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, Zona B)

L'Ajuntament de Granollers ha fet 

públic el veredicte de la convoca-

tòria d'ajuts a la creació musicals 

en el marc del pla de xoc munici-

pal per donar suport al sector cul-

tural. S'hi van presentar 32 grups 

emergents de Granollers i el Va-

llès Oriental, dels quals se n'han 

triat 12: Irieix, Non Jambi, Anila 

Padrós, ltfr9996 (Les petites frè-

res), La Elisa, La rateta, Severian 

Rock, No Logo, Seyka, Los Intoca-

bles de Mike LaMotta, Wild Cassie 

i Slim Bay Seals.

L’ajut consisteix en un enregis-

trament d’una demo de quatre 

temes que inclou gravació, edi-

ció, mix i mastering i entrega en 

format CD i MP3, així com l’as-

sessorament per a la distribució 

i promoció digital, i també en la 

producció musical. Tant l’enre-

gistrament com l’assessorament 

aniran a càrrec dels bucs d’assaig 

musical de Roca Umbert.

El jurat ha estat integrat pel 

periodista musical Donat Putx, el 

productor musical Carles Gallego, 

la programadora cultural Carme 

Ramon i la dinamitzadora Juvenil 

Andrea Gilart. Els criteris que han 

tingut en compte han estat l’ori-

ginalitat, la qualitat i la projecció 

de les propostes musicals presen-

tades.

Es podien acollir a aquesta con-

vocatòria, solistes i grups musi-

cals de qualsevol gènere de músi-

ca moderna, i s’adreçava a grups 

emergents, però que poguessin 

acreditar una certa trajectòria i 

activitat continuada. 

El programa La Música del cel, de 

la 13a Temporada de Música Sa-

cra a la parròquia de Sant Esteve 

de Granollers, arriba a la 13a edi-

ció amb un ampli programa, mal-

grat les dificultats de la pandèmia. 

Des de l'any passat, els recitals a 

l'església s'han adaptat per com-

plir les mesures preventives de 

contagi pertinents. El programa 

conté 14 ocasions per a gaudir 

de l'orgue (13 pròpies i una de 

compartida). A part dels concerts 

corals amb orgue, hi ha activitats 

familiars divulgatives, el reperto-

ri litúrgic d'autor (misses del S.XX 

i XXI), l'exploració de nous gène-

res (òpera  i jazz ) i el compromís 

amb la música popular (amb la 

nova aposta per festa major de 

La Batllia per a gralles, timbal i 

2 orgues de tubs). "Tot plegat 

basant-nos amb el que tenim 

a mà: el privilegi de comptar 

amb molts bons cors i músics 

locals i els organistes de la casa, 

en formats reduïts però plens 

de sentit i –pensem– d'interès 

per se", indica Vicenç Prunés, 

organista principal de l'orgue Jo-

sep Maria Ruera de Sant Esteve i 

també un dels impulsors del cicle. 

"No podem tenir enguany col-

laboracions internacionals ni 

tampoc el pressupost minvat 

permet eixamplar l'espectre de 

convidats", lamenta. 

Amb tot, a l'abril, la temporada 

comptarà amb la Coral Sant Jordi 

de Barcelona; al juny, amb el Cor 

Jove Amics de la Unió; a l'octu-

bre, amb el baríton Toni Marsol, 

i el Cor de Cambra de la ciutat, i 

al novembra, el cicle s'obrirà al 

jazz amb el músic Martí Ventura 

i la cantant Paula Barranco, que 

acompanyaran Prunés a l'orgue, 

en un concert excepcional. 

Una dotzena de grups 

novells gravaran una demo 

als bucs de Roca Umbert

Més de 12 activitats a la 13a 

Temporada de Música Sacra

L'AJUNTAMENT HA PUBLICAT EL VEREDICTE DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA CREACIÓ MUSICAL EL PROGRAMA ES COMPLETA AMB INICIATIVES FAMILIARS

Cap de setmana intens per als 

amants del jazz. A banda de l'ha-

bitual actuació dels divendres a 

la sala Joan Bretcha del Casino, el 

31è Festival de Jazz de Granollers 

oferirà dissabte dues mostres de 

talent local. Al migdia (12 h) serà 

el torn de les Big Bands de 5è i 6è 

de l'Escola Pereanton, en un con-

cert amb aforament limitat que 

prioritzarà els familiars directes 

dels músics. L'escola Pereanton, 

que el curs passat commemora-

va el seu centenari, té un projecte 

educatiu singular, centrat en els 

esenyaments musicals que convi-

uen i s'interrelacionen amb altres 

matèries curriculars, tot plegat 

gràcies a un conveni amb Ense-

nyament, l'Ajuntament i l'Escola 

Municipal de Música Josep Maria 

Ruera.

Precisament, a la tarda (19 h) 

serà el torn de l'alumnat del Con-

servatori granollerí. El Casino re-

brà l'Emsembla Jazz Orquestra i 

els combos del conservatori, en un 

recital que té un preu de 5 euros.

Joan Bretcha Guitar Series
El concert anual dedicat al desa-

paregut Joan Bretcha i habitual-

ment protagonitzat per un guitar-

rista –en honor a l'instrument que 

tocava el granollerí– donarà carta 

blanca enguany al baixista Jordi 

Gaspar, centrat en un repertori 

per a baix, tot a base de compo-

sicions pròpies, improvisacions 

i versions personals de peces de 

referents com Bill Evans, Thelo-

nius Monk i Duke Ellington. En el 

concert de divendres (20 h) al Ca-

sino vindrà acompanyat del gallec 

Rubén Fernández, una veu incon-

fusible, amb qui l'any passat va 

publicar el treball Ombra de Lúa.

Gaspar, nascut a Barcelona el 

1960, va iniciar l'historial aca-

dèmic a l'Aula i, seguidament, va 

estudiar al Taller de Músics amb 

mestres com Rafael Escoté, Ze 

Eduardo i Ferran Sala. Va com-

pletar la formació amb diferents 

seminaris internacionals i el 2008 

obté la titulació superior de l'ES-

MUC. La seva qualitat i ecleticisme 

ha fet que hagi compartit escenari 

amb artistes com Tete Montoliu, 

Dave Liebman, Chicuelo, Martirio, 

Serrat, M. del Mar Bonet, Perico 

Sambeat, Jorge Rossy, John Aber-

crombie, Bob Moses i Mulgrew 

Miller, entre d'altres. En definiti-

va, un baixista referent al país i de 

projecció internacional.

El preu de l'entrada del concert 

al Casino és de 10 euros.   m.e.

BIG BANDS DEL PEREANTON I COMBOS DEL CONSERVATORI

Triple sessió del Festival de 

Jazz amb Jordi Gaspar i Ruben 

Fernández, i molt talent local

Més propostes joves

L'equipament juvenil Gra celebrarà 

divendres (19 h) una nova edició del 

Mostra el teu talent!, un concurs d'arts 

escèniques adreçat a joves d'entre 12 i 

30 anys de Granollers i del conjunt del 

Vallès Oriental. Aquests són els únics 

requisits per participar-hi, a banda de 

les ganes de demostrar dalt de l'esce-

nari les habitalitat artístiques, siguin 

musicals, teatrals, poètiques, d'imita-

cions, màgia, etc. Els participants, que 

s'havien d'inscriure abans de dilluns, 

actuaran de manera individual o en 

grups de fins a cinc persones. El con-

curs estableix dos premis, amb un gua-

nyador i un finalista. De fet, el concurs 

es farà en dues fases. Una primera amb 

una actuació de cada participant i una 

segona amb una actuació dels finalis-

tes, que ha de ser diferent a la primera.

EL GRA FA DIVENDRES 
EL CONCURS MOSTRA 
EL TEU TALENT!
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ENTRADES A 
LA VENDA EL 
17 DE MARÇ!
TEATRE, MÚSICA, ÒPERA, 
DANSA, CIRC… 
CONSULTA TOTA 
LA PROGRAMACIÓ 
AL NOSTRE WEB!
www.escenagran.cat

escena grAn:
Granollers i Canovelles
Temporada 2020—2021
abril —maig

D’ESCENA 
GRAN

Joana Almirall
antiga casa Matas
us desitja

a tots els clients 
de Granollers i del Vallès

El meu pollet
BY PACO CÁMARA

“Arribant a la Pasqua exposem 
els pollets del Paco Cámara”

Col·lecció Pascua 2019

Tot el mes de març
GALERIA SOL
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BÀSQUET. DISSABTE 13, 18.15 h
CB GRANOLLERS - CB MOLLET  
Pavelló del carrer Girona 
Amb Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 14, 12 h
EC GRANOLLERS - UE SANT ANDREU  
Municipal del carrer Girona 
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 11 al diumenge 14 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

19º 8º 14º 8º 17º 7º 17º 7º

ART  ACTIVITATS PARAL·LELES A LES EXPOSICIONS DEL MUSEU DE GRANOLLERS

Aquest amor que no és u és el tí-

tol d'un poemari (Ultramarinos, 

2018) i del recital que diumenge 

(18 h) oferirà Blanca Llum Vidal, 

rapsoda i una de les veus més 

destacades de la poesia catalana 

contemporània, en el marc de les 

activitats vinculades a l'exposició 

del Museu de Granollers Elogi del 

malentès. L'acte, per al qual cal 

inscripció prèvia, té les places li-

mitades, per la qual cosa també es 

podrà seguir pel canal de YouTu-

be del Museu.

Al llibre Llum Vidal explora el 

cos i el cor perquè  l'obra "pren-

gui vida, esdevingui com el mi-

racle dels pans i els peixos", diu 

la mateixa autora. Aquesta filòlo-

ga, poeta i editora, nascuda a Bar-

celona el 1986, ha publicat prop 

d'una desena de poemaris des de 

La cabra que hi havia (Documen-

Recital poètic de Blanca Llum Vidal

ta Balear, 2009). El 2014 va ser 

cancidata al Premi de Poesia Jove 

Miguel Hernández per Punyetera 

flor. El 2018 també va publicar 

Amor a la brega (Pagès Editors). 

També ha escrit sobre Ausiàs 

March i ha editat obres de Guime-

rà i Víctor Català. i

arxiu

BLANCA LLUM VIDAL

EL LLIURAMENT ES VA HAVER DE FER TELEMÀTICAMENT

n La historiadora i responsable de l'Ar-
xiu Municipal de Girona, Anna Girone-
lla, serà avui, dijous (19.30 h), al Museu 
de Granollers per oferir la conferència 
Les dones del gòtic, que es podrà se-
guir en directe per YouTube. L'activitat, 
que forma part del programa vinculat a 
l'exposició El retorn del retaule gòtic de 

Sant Esteve a Granollers, pretén donar 
a conèixer el treball de les dones als 
tallers amb la resta de la família, ma-
grat que els gremis només acceptaven 
que hi fossin quan eren vídues o quan el 
marit era absent. Gironella, però, mos-
trarà com a l'època gòtica les dones 
també van deixar empremta artística.

LA GIRONINA ANNA 
GIRONELLA PARLA 
DE LA DONA AL GÒTIC

oncovallès

Oncovallès premia 25 dibuixos d'escolars

Oncovallès va lliurar dijous passat els premis del 12è concurs de dibuix 
en un acte que es va haver de fer a distància entre la seu de l'entitat i les 
escoles amb alumnes guanyadors –Granullarius, Educem, Salvador Llobet, 
Estel i Ponent [a la foto]–. La presentadora de l'acte, Núria Vilamala, 
mencionava els premiats i els mateixos professors els lliuraven el premi
al seu centre. En total es van repartir un total de 25 premis.

Durant aquest mes, el cicle Gaudí de 

cinema català projectarà arreu del 

país la sisena pel·lícula del director 

i actor granollerí Joan Frank Cha-

ransonnet, Terra de Telers, que ja 

han vist més de 8.000 espectadors. 

El film transcorre des dels anys 20 

fins als 80 del segle XX, mostrant 

el passat industrial de Catalunya a 

través de la vida de dues germanes 

i de tots els habitants d’una colònia 

industrial a la llera del Llobregat, 

així com un homenatge a la dona i 

el seu paper en el procés d'indus-

trialització. El cicle Gaudí tornarà 

a portar Terra de Telers, que ja es 

va estrenar als OCine al desembre, 

a Granollers. Serà el 23 de març. 

El cicle Gaudí passa 

'Terra de telers' 

de Charansonnet

CINEMA
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Laboratori familiar de llibre d'artista

La Biblioteca Roca Umbert organitza un Laobratori

de llibre d'artista per a famílies amb infants de més de 

8 anys. Amb el títol Forats, la bibliotecària Glòria Gorchs 

convidarà a autoeditar llibres amb pocs recursos i 

enginy. Serà dissabte a les 17.30 h i cal inscriure's.

GRANOLLERS
DIJOUS, 11

18.30 h CIRD. En línia

Feminisme(s) per a principiants, 

amb Núria Alcaraz, de la cooperativa 

L'Esberla. Inscripció a wp.granollers.
cat/observatorigenere
19.30 h Museu de Granollers

Les dones del gòtic, a càrrec d'anna 

Gironella

21 h AEG. En línia

Primers auxilis, a càrrec de Toni 

Almirall. A meet.jit.si/XerradesAEG

DIVENDRES, 12

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc. Tot el dia

17 h Centre cívic Can Gili

Aula Oberta. Plataformes en línia

17.15 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer 

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans 

19 h Gra. Equipament juvenil

Concurs Mostra el teu talent!

AGENDA

20 h Casino

Festival de Jazz. Jordi Gaspar & Ruben 

Fernández

20 h Teatre Auditori de Granollers

Presentació del nou disc de Maria Arnal 

i Marcel Bagès

 

DISSABTE, 13

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc. Tot el dia

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Encants Solidaris. Protectora Vilanimal

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte

9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador

Fira de brocanters

12 h Casino

Festival de Jazz. Big Bands de l'Escola 

Pereanton

16.15 h Museu de Ciències Naturals

Planetari. Les dues cares de la lluna
18 i 20 h Espai Milnotes

Espectacle musical. ¡Viaja a Méjico!
19 h Casino

Festival de Jazz. Combos i EJO 

del Conservatori Josep M. Ruera 

Exposicions

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins gener de 2022

Elogi del malentès. Mostra a cura 

de Joana Hurtado. Fins al 14 de març 

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Montseny. 40 anys de conservació i 
educació ambiental. Fins al 17 de març 

Espai d'Arts de Roca Umbert

Blank, de Lurdes R. Basolí.  

Fins al 15 d'abril

Biblioteca Can Pedrals

Dones literàries. Fins al 21 de març

Biblioteca Roca Umbert

Tot és en els llibres. Exposició sobre 

Teresa Pàmies. Fins al 31 de març

Llibreria La Gralla

Índia, habitatge i dignitat. Fundació 

Vicente Ferrer. Fins al 25 de març 

Centre cívic Can Gili

Power. Retrats de dones del

barri de Can Gili, per Aitor Lavado. 

Fins al 19 de març

LES FRANQUESES
DIJOUS, 11

10 h Plaça de l'Ajuntament

Activitats esportives 8-M. Zumba 

DIVENDRES, 12

15.30 h Plaça de l'Ajuntament

Activitats esportives 8-M. Tàbata

19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Punt de trobada a l'Espai Zero

DISSABTE, 13

20 h Teatre Auditori de Bellavista

Teatre 8-M. Dones i silenci de 

la Companyia 8

DIUMENGE, 14

9 h Plaça de l'Ajuntament

8-M. Ruta lila. Circuit de 14 km

20 h Teatre Auditori de Granollers

El mètode Grönholm. Teatre

  

DIUMENGE, 14

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
18 h Teatre Auditori

Dansa. Desgel, a càrrec 

Companyia La Coja Dansa

18 h Museu de Granollers

Aquest amor que no és u, de Blanca 

Llum Vidal. Activitat en línia al canal 

de YouTube, vinculada a l'exposició 

Elogi del malentès

DILLUNS, 15

19 h Teatre Auditori 

Llegir el teatre. L'huracà de Carme 

Montoriol, amb el professor de 

literatura Francesc Viñas

DIMARTS, 16

18 h Gra. Equipament juvenil

Parlem en família. Buscar feina? 
Quina feina?
18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Migracions: com i per què? amb 

Fernando García Rebolledo

19 h Espais d'Arts. Roca Umbert

Seminari. Cos, tecnologia, dona i cinema
19 h Cinema Edison 

Terra de telers
19 h Biblioteca Can Pedrals. En línia

Taller redissenya el teu carrer

DIMECRES, 17

17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora del conte amb Sherezade Bardají. 

Activitat en línia

18.30 h YouTube de centres cívics 

Cuina en directe, amb Montse Palou

19.30 h Museu de Granollers 

Xerrada El BM Granollers i l'esport 
femení, amb Gemma Barbany,  

Lambert Botey, Ricard Caussa 

i Andrea de la Torre. Organitzat pel 

Centre d'Estudis de l'AC
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